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KATA PENGANTAR 
PENERBIT 

Sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah. Kita memuji-
(T^Nya, meminta pertolongan-Nya dan ampunan-Nya. Kita 
berlindung kepada Allah % dari kejahatan-kejahatan jiwa kita 
dan kejelekan-kejelekan amal kita. Barangsiapa yang diberi 
hidayah oleh Allah maka dia adalah orang yang mendapatkan 
petunjuk. Dan barangsiapa yang Allah sesatkan maka tidak 
ada yang dapat memberinya hidayah. Aku bersaksi bahwa 
tiada ilah yang berhak disembah dengan haq kecuali Allah 
semata, tiada sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi bahwa 
Muhammad adalah hamba dan rasul-Nya. 

Adapun selanjutnya : 

Sesungguhnya kitab " Minhajus Sunnah An-Nabawiyyah" 
merupakan kitab yang paling terpenting karya Syaikhul Islam 
Ibnu Taimiyyah yang mana kitab tersebut termasuk kitab 
yang membantu seorang muslim untuk menentukan manhaj 
yang benar didalam perkara ushuluddin, menurut Ahlus 
Sunnah wal Jama'ah, sebagaimana bahwasanya kitab Minhajus 
Sunnah ini berisi bantahan terhadap bid'ah-bid'ah dan firqah-
flrqah yang sesat, dan kitab " Minhajus Sunnah An-
Nabawiyyah " ini termasuk kitab yang menyeru kepada kaum 
muslimin yang berpegang teguh dengan kitab Allah dan 
sunnah Rasul-Nya g Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah telah 
memberikan bantahan Ilmiyyah penuh dengan kesungguhan 
dan sikap amanah terhadap firqah-firqah yang telah menjauh 
dari sunnah yang shahih. 
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Solo, 24 Januari 2007 

Diantara firqah-firqah sesat yang beliau bantah didalam 
kitab ini adalah firqah Rafidlah/Syi'ah yang juga berpahaman 
Qadariyyah beliau didalam banlahannya tidaklah 
menyisakan sedikitpun syubhat-syubhat kaum Rafidlah 
kecuali beliau telah mematahkannya syubhat-syubhat 
tersebut dengan hujjah-hujjah yang tidak terbantahkan lagi, 
dan kitab ini banyak diringkas oleh para ulama diantaranya 
Asy-Syaikh Abdurrahman bin I lasan yang merupakan 
cucu dari Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul VVahbab 
ringkasan ini benar-benar ringkas tidak seperti ringkasan yang 
disusun oleh Asy-Syaikh Abdullah Al-Chunaiman dalam jilid 
yang agak lebih tebal dari ringkasan yang disusun oleh Asy-
Syaikh Abdurrahman yang ada pada kira saat ini. Namun 
demikian semoga buku Ringkasan Minhajus Sunnah A n -
Nabawiyyah yang disusun oleh Asy-Syaikh Abdurrahman bin 
Hasan bermanfaat bagi orang-orang yang senantiasa 
merindukan kebenaran terutama didalam masalah-masalah 
yang bersilat prinsip dan mendasar seperti masalah tauhid 
nama-nama dan sifat-sifat Allah dan lainnya. 

Disamping itu pentahqiq kitab Ringkasan Minhajus Sunnah 
ini diakhir kitab menyertakan fatwa-fatwa Asy-Syaikh 
Abdurrahman bin Hasan seputar masalah aqidah atau makna 
kalimat taa ilaaha illallaah dan lainnya. Dan Allah-lah Dzat yang 
memberi raufiq kepada hambaNya. 

Selamat membaca...! 
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KATA PENGANTAR 
Fadhilatusy Syaikh Isma'il 
bin Sa'd bin *Atiq 

__/^j?lhamdulillah, para pemilik fadhilali 
Tf^S(keutamaan) dan para reformis senantiasa berusaha 

lengan gigih untuk memperbaiki apa yang telah rusak. 
Merekalah ghuraba' (orang-orang asing) yang memperbaiki 
apa yang dirusak oleh manusia. Mal<a keberuntunganlah bagi 
mereka. 

Awal dari fitnah sepeninggal Nabi # adalah perselisihan 
seputar khilafah dan tentang siapa yang paling utama 
menduduki jabatan imamtih (pemimpin), sekalipun khilafah 
telah berakhir setelah lewat tigapuluh tahun sesuai dengan 
sabda Rasulullah %. 

"Khilafah seteluhku pada umatku tigapuluh tahun "W 

Dan sekalipun Al-Hasan bin 'Ali 4t telah mengambil 
sikap mengalah pada tahun 40 H, yang disebut dengan 
tahun persatuan. Beliau mengambil sikap.mengalah 
te rhadap musuhnya agar f itnah t idak menjalar 
panjang. Inilah salah salu bukti kenabian Rasulullah 
Muhammad M-

Akan tetapi benih kemunafikan telah menyerap air yang 
berbau busuk, sehingga tumbuh di dada banyak manusia. 

1 1 1 H K. Ahmad dalam Al-Musimd dan At-Tirmidzi, serta dishahihkan oleh 
Al-'Allamah Al-Albani si& dalam Shahih At-fami' n a 3341. 
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Merekapun terus menuntut agar imamah dan khiiafah 
diberikan kepada ahlul ba'ii, sehingga mereka membentuk 
negara-negara kecil di Maghrib. Mesir, dan Persia. 

Dari sinilah awal berakarnya aqidah-aqidah tersebut dan 
meluasnya madzhab-madzhab itu yang merupakan salah satu 
sebab kebanyakan manusia menganutnya. Tersesatlah orang 
yang tersesat, semakin jauh dan semakin meninggalkan 
manhaj Ahlus Sunnah wal Jama'ah dalam perkara sumber-
sumber hukum. Lalu dikaranglah kitab-kitab, dan bangkitlah 
para pembela masing-masing kelompok untuk menjelaskan 
ajaran mereka dan membantah dalil-dalil orang yang 
menyelisihinya. 

Pada abad ke-7 H, tampillah Syaikhul Islam Ahmad bin Abdil 
Halim Al-Harrani menjelaskan aqidah mereka tentang 
qadha" dan qadar, asma* dan sifat Allah Beliau juga 
membantah syubhat yang pertama muncul yaitu syubhat 
khiiafah dan imamah. Hal ini tampak pada kitab beliau yang 
masyhur Minhajus Sunnah. Kitab ini senantiasa terpelihara 
dan beredar serta mendapatkan bantuan dari Allah 
sehingga senantiasa diterbitkan, disebarkan, dan ditahqiq 
(diteliti). Sebab, kitab ini termasuk rujukan yang paling 
penting dan paling luas dalam tema ini. 

Al-lmam 'Abdurrahman bin Hasan bin Syaikhul Islam 
Muhammad bin Abdul Wahhab telah mengumpulkan 
sebagian faedah dan beberapa intisari istimewa dari kitab 
Minhajus Sunnah. Beliau kumpulkan dalam sekumpulan 
lembaran yang tidak banyak jumlahnya. Barangkali beliau 
z& memilihnya untuk membantah syubhat yang terjadi pada 
jaman beliau, atau syubhat yang hampir serupa dengan itu. 

Ringkasan ini sampai ke tanganku sebagai hadiah dari 
sebagian orang yang cinta dan dekat dengan Asy-Syaikh Abdul 
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FOR PUBLIC RELEASE 

'Aziz bin 'Abdurrahman bin Nashir Alu Bisyr $3*. Sayapun 
segera menerbitkannya dan menyebarkannya, meskipun 
telah didahului oleh saudara-saudara di Maktabah Darul 
Hidayah beberapa tahun lalu, dan buku tersebut telah habis. 

Saya telah menunjuk saudara yang mulia 'Abdul llah bin 
'Utsman Asy-Syayi' untuk melakukan pemeriksaan terhadap 
kitab ini, mentahqiq, membandingkan naskah cetakan dengan 
naskah tulisan tangan, dan meaijuk kepada sumber kitab ini 
sebisanya. Diapun bersegera merealisasikan tawaran ini dan 
mengharapkan pahala dari Allah Setelah terkonsep, saya 
mengoreksinya. Saya melihat bahwa dia benar-benar telah 
memberikan bantuan yang berarti untuk kitab ini, dan 
menampakkan dengan jelas kandungan kitab ini dengan 
memberikan judul masing-masing tema, seria benar-benar 
mengerahkan tenaga dalam mengerjakannya. Semoga Allah 

memberinya taufiq dan meluruskan jalannya menuju 
kebajikan. Shalawat dan salam bagi Nabi kita Muhammad & 
keluarga dan para shahabatnya. 

Ditulis oleh: 
Isma'il bin Sa'd bin 'Atiq 

Senin, 5 Rabi'ul Awwal 1422 H 
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^g>egala puji bagi Allah Rabb sekalian alam. Tidak ada 
(^permusuhan selain terhadap oraig-orang yang zhalim, 
seperti Rafidhah yang menyimpang dari kebenaran, Khawarij 
yang melesat melewati kebenaran, dan Murji'ah yang lalai 
dari kebenaran. 

Shalawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada Nabi 
lagi Rasul termulia, keluarga, para shahabatnya yang baik dan 
suci, serta kepada orang-orang yang mengikuti mereka hingga 
hari Kiamat. Adapun kemudian: 

Sesungguhnya Allah telah menyempurnakan Dien 
dengan Rasul-Nya Muhammad § j sebagai penutup para nabi. 
Allah berfirman: 

^ ? J 3 d^t c u * f g ;£L$ c O ^ l { jy i . . . ^ 

"Pada hari ini lelah Kusempurnakan untuk kalian agama kalian, 
dan telah Ku-cukupkan kepada kalian nikmat-Ku, dan lelah Ku-
ridhai Islam itu jadi agama bagi kalian." (Al-Maa'idah : 3) 

Allah telah menjamin sendiri penjagaan kitab-Nya dan 
Sunnah Nabi-Nya ^s. Allah #g berfirman: 

"Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al-Qitr'un, dan 
sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya." (AI-I lijr: 9) 

MUQADDIMAH 
PENTAHQIQ 
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Sisi ini akan kila bicarakan dalam bagian studi, Insjfu Allah 

Agama Islam ini sempurna, tidak mempunyai 
kekurangan, dan terbebas dari perubahan. Sangat pantaslah 
bagi Ahlus Sunnah untuk bersyukur kepada Allah akan 
nikmat ini, dan merasa mulia lagi bangga dengan aqidah 
mereka, memegangnya dengan teguh, dan mendakwahi 
manusia kepadanya. 

Dahulu, para ulama rabbani berhasil mencapai prestasi 
yang tinggi dan kedudukan yang mulia, karena mereka 
membela aqidah yang benar, yang memancar dari Al-Qur'an 
dan As-Sunnah atas dasar pemahaman Salafush Shalih. 

Di antara ulama besar tersebut adalah Syaikhul Islam 
Ibnu Taimiyyah -semoga Allah $g menyucikan ruhnya dan 
memberikan cahaya bagi kuburnyj- (wafat tahun 728 H). 
Berbagai karangan imam, tokoh, d*n ulama ini mempunyai 
pengaruh yang sangat jelas terhadap umat Islam, di mana 
beliau lelah meneuingkan aqiclah Ahlus Sunnah wal 
Jama'ah dan membantah firqah-firqah bid'ah. Di antaranya 
bantahan beliau terhadap Rafidhah di dalam kitab beliau 
Minhajus Sunnah An-Nabawiyyah fi Naqdi Kalami Asy-Syi'ali 
wal (jadariyyah. Semoga Allah merahmati beliau dan 
menjadikan Surga sebagai tempat kembalinya. 

Para Ulama betul-betul memberikan perhatian terhadap 
kitab ini dengan meringkas, mengajarkan, serta memotivasi 
para thalibul 'ilmi (penuntut ilmu) untuk memperhatikan kitab 
ini ' 2 ' . Di antara mereka adalah Asy-Syaikh Al-lmam 
'Abdurrahman bin i lasan bin Muhammad bin 'Abdul Wahhab 
sSS (wafat tahun 1285 H ) . Beliau telah meringkas sebagian 
permasalahan penting dari kitab tersebut. 
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Kemudian, karena pertimbangan bahwa kitab ringkasan 
ini belum mendapatkan perhatian yang sepantasnya, sayapun 
berusaha untuk memberikan khidmat bagi kitab ini sesuai 
dengan kemudahan yang Allah $5 berikan di dalam mentahqiq 
naskah tulisan tangannya. 

....... 

I 
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METODOLOGI 
PENTAHQIQ 

/§>udara pembaca, berikut saya jelaskan metodologi yang 
2}saya gunakan dalam memberikan khidmat untuk kitab 

ini: 

• Bagian Pertama: STUDI 

Saya menjadikannya dua pasal: 
• Pasal Pertama: Biografi Asy-Syaikh 'Abdurrahman bin 

Hasan bin Muhammad bin 'Abdul Wahhab. Pasal ini 
mencakup pembahasan: 

1. Namanya. 
2. Tempat lahir dan pertumbuhannya. 

3. Guru-gurunya. 
4. Pujian ulama terhadapnya. 
5. Kitab-kitab karangannya. 
6. Murid-muridnya. 
7. Anak-anaknya. 

8. Wafatnya. 
9. Sumber biografinya. 

• Pasal Kedua: Memperkenalkan kitab ini, yaitu kitab 
Mulakhkhash Minjahus Sunnah (Ringkasan Minhajus 
Sunnah).Pasal ini mencakup pembahasan: 

1. Kitab asli Minhajus Sunnah An-Nabawiyyah. 
2. Pembuktian kebenaran penisbatan kitab ini kepada 

pengarang. 
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(ieliau adalah Asy-Syaikh Ar-l-iahh<i!a>i Isma'il bin Sa'd bin Isma'il bin Asy-
Syaikh Hamd bin 'Atiq. Beliau dilahirkan tahun 1357 II di VVadi Ad-
Dawasir. Beliau lulus dari Fakultas Hmu-Ilnui Syari'ah di Universitas Islam 
Al Imam Muhammad bin Su'ud pada tahun 1384 H. Beliau meraih gelar 
magister dalam hidang ilmu-ilmu Isi. m di Universitas Punjabdi Pakistan. 
Kemudian beliau menjadi hakim. Setelah itu menjadi Pengawas 
Penerbitan, lalu menjadi I>irekhirLmum wuw'idGtiUt}da'fmh, lalu menjadi 
Direktur Umum lil imitalm'ah, kemudian menjadi Peneliti Ilmiah pada 
Badan Riset Ilmiah dan Fatwa Kcraja<.n Saudi Arabia. Beliau mengunjungi 
lebih dari 56 negara di dunia untuk berdakwah di jalan Allah Beliau 
pensiun pada tahun 1417 H. 

Beliti u memiliki banyak karangan, di antaranya Hinai' ma'a Al-
Cjadiyaniyyah Wajhanli Wajhin,. . . Nurminal Gharb, Al-Mawarid Asy-
Syar"iyyah fil Makasib An-Naqdiyyah. Arba'un Yauman fi Albania, 
Moskow Al-I.ati Syahadtuha, dan karangan lainnya, baik yang sudah 
dicetak maupun yang masih dalam bentuk manuskrip. 

3. Nama kitab. 
4. Pembahasan-pembahasan terpenting kitab ini. 
5. Naskah tulisan tangan dan naskah cetakan. 
6. Metode tahqiq. 

• Bagian Kedua: TAHQIQ MULAKHKHASH MINJAHUS 
SUNNAH 

Yaitu mentahqiq kitab Mulakhkhash Minjahus Sunnah. 
Saya telah mengerahkan segala kemampuan yang menu rut 
saya pantas untuk kitab ini. Kalau saya benar, maka itu 
berasal dari Allah Dia-lah sebaik-baik yang mencukupi 
dan sebaik-baik Pelindung. Sedangkan kalau saya salah, 
maka kesalahan itu dariku dan dari syaitan. 

Saya -setelah bersyukur kepada Allah ^s - - mesti 
berterima kasih kepada Syaikh kami yang mulia, Asy-Syaikh 
Isma'il bin Sa'd bin Atiq' 3 ' yang telah dengan senang hati 
memberiku naskah tulisan (angan kitab ini, dan 
memotivasiku untuk mentahqiq, mengedit, serta 
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menyajikannya dalam bentuk siap lerbit. Akhir dari 
ucapan kita: Segala puji bagi Allah -M Rabb sekalian alam. 

Ditulis oleh: 
Abu Mu'adz Abdul llah bin 

'Ulsman bin Abdillah Asy-Syayi' 
Sabtu, 18/2/1422 H 

PO.BOX 23091 R1YADH 11426 
Abocmoaz44(a>hotinail.corn 

—\ r~x y-\ s~\ /^siv 
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Bagian Pertama 
STUDI 

PASAL PERTAMA 

BIOGRAFI ASY-SYAIKH 'ABDURRAHMAN BIN HASAN BIN 
MUHAMMAD BIN 'ABDUL WAHHAB 

1. Namanya 
2. Tempat lahir dan berkembangnya 
3. Guru-gurunya 
4. Pujian ulama terhadapnya 
5. Kitab-kitab karangannya 
6. Murid-muridnya 
7. Anak-anaknya 
8. Wafatnya 
9. Sumber biografinya 

Pasal ini mencakup sembilan hal: 

[1] Namanya: 

Nama beliau adalah Al-Imam Asy-Syaikh AI-'Allamah 
Abdurrahman bin I lasan bin Syaikhil Islam Muhammad bin 
Abdil Wahhab. 

[2| Tempat lahir dan pertumbuhannya : 

Asy-Syaikh Abdurrahman dilahirkan di kampung Dir'iyyah 
pada tahun 1193 H. Beliau tumbuh di sana dan dididik oleh 
kakeknya, Al-lmam Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab 

setelah terbunuhnya ayah beliau di perang Gharabah. 
Beliau tumbuh di keluarga ilmu yang berberkah lagi shalih, 
sehingga beliau mencintai ilmu dan halaqah-halaqahnya, 
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menghafal Al-Qur*an selelah mencapai umur tamyiz, dan 
selalu ikut di dalam pelajaran kakeknya meskipun umur beliau 
belum mencapai baligh. Beliau belajar Kitabut Tauhid kepada 
kakeknya walaupun tidak selesai sempurna. Beliau mulai 
membaca fiejih dan sering membaca bab Adab Berjalan Menuju 
Masjid. Beliau juga mendengarkan ]>elajaran yang disampaikan 
oleh para murid senior kakeknya yang menyajikan kitab-
kitab induk dalam bidang tafsir, hadits, dan hukum. 

Kakeknya, Al-lmam Muhammad sife wafat kelika beliau 
berumur 13 tahun. Selelah itu pengarang bermula/amali 
kepada para ulama yang berada di Dir'iyyah. 

|3| Guru-gurunya : 

a. Kakeknya, Al-lmam Muhammad bin 'Abdul Wahhab. 
b. Pamannya, AI-'Allamah 'Abdullah bin Asy-Syaikh 

Muhammad. 
c. Asy-Syaikh Al-Faqih Hamd bin Nashir bin Mu'ammar. 
d. Asy-Syaikh Abdullah bin Fadhil. 
e. Ahmad bin Hasan bin Rasyid bin 'Afaliq Al-Ahsa* i. 
f. 'Abdurrahman bin Khumais. 
g. Asy-Syaikh Husain bin Ghannam. 

|4| Pujian ulama terhadapnya : 

AI-'AIlamah Ibnu Bisyr berkata memuji pengarang: 
"la seorang alim yang ulama, teladan bagi orang-orang 
yang mulia, dan mata bagi o rang-orang yang 
semisalnya. Beliau menghidupkan madrasah-madrasah 
i lmu setelah terputusnya tinta pena. Beliau 
mengembal ikan masa mudanya setelah berlalu. 
Pelajaran beliau menghiasi masjid-masjid dan sekolah-
sekolah. Semua orang yang belajar butuh kepada 
pemahaman beliau. Beliau adalah orang mulia di antara 
para guru. Beliau memberikan manfaat pada para 
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thalibul 'Unti. Beliau adalah kepala hakim bagi kaum 
muslimin, ucapan dan perbuatan beliau senantiasa 
lurus dan benar. Beliau adalah 'Abdurrahman bin Hasan 
bin Asy-Syaikh Muhammad bin 'Abdul Wahhab...."' 4 1 

Asy-Syaikh 'Abdurrahman bin Qasim berkata: "Beliau 
adalah seorang imam, 'alim, 'allamah, lautan ilmu yang 
memberikan faedah kepada thalibul 'ilmi, rujukan para 
furjaha dan ahli aqidah. Beliau diliputi oleh perhatian 
Kabbul 'Alamin. Beliau seorang 'alim rabbani (seorang yang 
berilmu dan beramal dengan ilmunya serta 
mengajarkannya, penerbit), mujaddid yang kedua, 
mengumpulkan segala macam ilmu syari'at... i ,|S| 

Asy-Syaikh 'Abdul l.athif bin 'Abdurrahman berkata: 
"Beliau memposisikan dirinya -alhamdulillaah- sebagai 
penjaga agama ini, membelanya dari para musuh, dan 
menghadang para ahli bid'ah. Allah telah memberinya 
nikmat berupa menyebarkan ilmu. Manusia memperoleh 
manfaat dari ilmu tersebut setelah hampir saja hilang dari 
negeri Najd disebabkan suatu musibah. Lalu Allah 
memperbaharui jejak Salafush Shalih melalui beliau. 

Mayoritas orang yang mempunyai ilmu tentang ajaran 
para rasul yang ada di negeri Najd adalah hasil usaha beliau. 
Mereka mendengarkan ilmu dari beliau dan terdidik di 
hadapan beliau. Orang umum maupun khusus telah 
mengenal sikap beliau dalam memberikan nasehat kepada 
pemerintah dan memotivasi mereka agar berhukum 
dengan Kitabullah dan berjihad untuk meninggikan kalimat 
Allah Beliau juga menasehati pemerintah agar tidak 
cenderung kepada orang-orang yang menyimpang. Beliau 

f" •Unwanul Majd, 1/93-04. 
Pl Ad-Durar As-Simiyyah, 12/60. 
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berkedudukan sebagai hakim di negeri Najd, dan Allah ig& 
telah menggerakkan lisan kaum muslimin untuk memuji 
dan mendo'akan Asy-Syaikh ini."'61 

Asy-Syaikh Ibrahim bin Shalih bin 'Isa berkala: "Beliau 
iug selalu mengajar, selalu memotivasi kepada ilmu, 
membantu, dan sangat berbuat baik kepada thalibul 'ilmi. 
lembut, mulia, murah hati, tenang, berwibawa, dan banyak 
beribadah.""7' 

[5| Kitab-kitab karangannya: 

/. Fathul Majid Syarh Kitab At-Tauhid, telah diterbitkan 
berulang kali. 

2. Qurratu Vyunil Muwahhidin, diterbitkan berulang kali. 
3. ALQaulul fashl An-Najis fir Raddi 'ala Al-Muftari Oawud 

Ibni jarjis, telah terbit. 
4. Mukhtashar At-'Aqli wan Naqli, belum tercetak. 
5. Mulakhkhash Minhaji As-Sunnah karya Syaikhul Islam 

Ibnu Thaimiyah, yaitu kitab ini. 
6. Mukhtashar Tafsir Surat ANkhlas, belum dicetak. 
7. Al-lman war Raddu 'ala Ahlil Bida', tercetak. 
8. Tahrim Shiyamisy Syakki, tercetak. 
9. Sabilun Najah Wol Falah, tercetak. 
10. Al-Mahajjah fir Raddi 'atad Duljah, tercetak. 
11. Al-Maqamat, tercetak. 
12. Irsyad Thalibil Huda lima Yuba'idu 'anir Rada, tercetak. 
13. Dan lain-lain. 

|6| Murid-muridnya : 

1. Anaknya, Asy-Syaikh 'Abdul I.athif bin 'Abdurrahman 
bin Hasan. 

W At-Rasa'il wal Wasa'il, 3/234-236. 
P' 'Aqdud Durar, hal. 55. 
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2. Asy-Syaikh Hasan bin Husain Alu Asy-Syaikh. 
3. Asy-Syaikh 'Abdurrahman bin Husain Alu Asy-Syaikh. 
4. Asy-Syaikh Husain bin Hamd Alu Asy-Syaikh. 
5. Asy-Syaikh 'Abdul Malik bin Husain Alu Asy-Syaikh. 
6. Asy-Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Utsman bin 'Abdul Jabbar. 
7. Asy-Syaikh 'Abdurrahman Ats-Tsamiri. 
8. Asy-Syaikh 'Abdullah binjibr. 
9. Asy-Syaikh Hamd bin 'Aliq. 
10. Asy-Syaikh 'Abdul Aziz Al-Fadhili. 
11. Asy-Syaikh Muhammad bin 'Ujian. 
12. Asy-Syaikh 'Abdurrahman bin 'Udwan. 
13. Asy-Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Saif. 
14. Asy-Syaikh 'Abdullah bin Mardhan. 
15. Asy-Syaikh 'Abdurrahman bin Mani'. 
16. Asy-Syaikh Muhammad bin Abdullah bin Salim. 
17. Asy Sy.iikh Muhammad bin 'Lmnr bin Salim. 
18. Asy-Syaikh Ahmad bin 'Isa. 
19. Asy-Syaikh Ibrahim bin 'Isa. 
20. Asy-Syaikh 'Ali bin 'Isa. 
21. Asy-Syaikh 'Abdullah bin Nashir. 
22. Asy-Syaikh Nashir bin 'Ubaid. 
23. Dan masih banyak lagi. 

|7| Anak-anaknya: 

1. Muhammad, terbunuh dalam perang Dir'iyyah tahun 
1233 H. 

2. 'Abdul Lathif, wafat tahun 1293 H. 
3. Ishaq, wafat tahun 1319 11. 
4. 'Abdullah. 
5. Isma'il. meninggal ketika bapaknya masih hidup. 
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|8| Wafatnya : 

Asy-Syaikh Abdurrahman bin Hasan »& meninggal pada 
hari Sabtu sore. tanggal 11 D/ul Qa'dah tahun 1285 II. 
dimakamkan di pekuburan Al-'Ud, Riyadh. 

|9| Sumber biografi beliau : 

1. AM'tom, Az-Zarkali (111/304). 
2. Mu'jaml Mu'allifin, Ridha Kahalah (11/88). 
3. Idhahul Maknun, Al-Baghdadi (II/l72). 
4. Majmu'atar Rasa'il wal Masa'U (11/20-24). 
5. Vnwanul Majdi (1/191), (11/41,46). 
6. Hadiyyatui 'Arifin (1/558). 
7. Ad-Durar As-Saniyyahfi Al-Ajwibah An-Najdiyyah (hal. 60). 
8. 'Aqdu Ad-Durar (hal. 54-62). 
9. Masyahiru 'Ulama Najd (hal. 78). 
10. Fathul Majid Syarh Kitab At-Tauhid, tahqiq Dr. Al-Walid 

Al-h'urayyan (Muqaddimah). 
11. Asy-Syuikh Abdurrahman bin Hasan Alu Asy-Syaikh wa 

Tharitjatuhuji TaqririAI-'M\idah, penulis Khalid bin Abdul 
Aziz Al-Chanim. 

12. Alu Su'ud, oleh Ahmad Ali (hal. 199-201). 
13. Mu'jam Al-Mathbu'at AlrArabiyyah fi Al-Mamlakah Al-

Arabiyyah As-Su'udiyyah, Ali Jawad Ath-Thahir (11/714-
722). 

14. Dr. Ahmad bin Hafizh Al-Hakami memiliki 
pembahasan tentang Asy-Syaikh 'Abdur-rahman bin 
Hasan $w yang diterbitkan dalam majalah Ad-Darah. 

15. Mausu'atu Tarikhi AtTa'limi fi Al-Mamlakah AI-'Arabiyyah 
As-Su'udiy\'ah Khilala Mi*ati 'Am (1V/251). 
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PASAL KEDUA 

[MEMPERKENALKAN RINGKASAN MINHAJUS SUNNAH] 

[1| Kitab asli Minhajus Sunnah An-Nabawiyyah 

Kitab Minhajus Sunnah An-Nabawiyyah fi Naqdi Kalami 
Asy-Syi'ah wal Qadariyyah merupakan salah satu karangan 
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah m (wafat 728 H). Kitab ini 
telah diterbitkan -alharnchtlillauh- dan telah memperoleh 
khidmat ilmiah yang sangat menarik, di mana kitab ini telah 
ditahqiq oleh Dr. Muhammad Kasyad Salimyang diterbitkan 
oleh Universitas Al-Imam Muhammad bin Su'ud Al-
Islamiyyah dalam sembilan jilid. 

Kitab Minhajus Sunnah An-Nabawiyyah adalah sebuah 
kitab yang telah mendapatkan pujian dari banyak ulama. 
Mereka menganjur-kan untuk membaca kitab tersebut dan 
memilikinya. Di antara mereka adalah: 

1. Al-Allamah Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah afe (wafat 
75111). Beliau mengatakan tentang kitab ini dalam kitab 
beliau Al-Kafiyah Asy-Syafiyah (hal. 268): 

Demikian pula kitab Minhajnya di dalam membantah 

ucapan Rafidlah (syi'ah) sang pengikut syaitan 

juga kaum Mu'tazilah, sungguh Asy-Syaikh 

telah melemparkan mereka ke dalam lubang para 
pengecut 

2. Al-Hafizh Ibnu Katsir p& (wafat 774 H) berkata -
sebagaimana dalam kitab Kasyfu Adz Dzunun(Z'1870)-
tentang kitab Minhaju Al-lstiqamah f i Itsbathil Imamah 
yang ditulis oleh Ibnul Muthahhir, seorang tokoh 
Raildhah: "Ibnul Muthahhir telah kacau di dalam 
argumen akal ataupun naqlnya. Dia tidak tahu 
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bagaimana akan berbuat, karena dia telah keluar dari 
kcistiqamahan. Abui 'Abbas Ahmad bin Taimiyyah »§s 
tampil membantahnya dalam beberapa jilid kitab. Di 
sana beliau menjelaskan perkara yang begitu indah. 
Kitab itu merupakan sebuah kitab yang sarat dengan 
faedah, dan beliau namakan Minhajus Sunnah." 

3. Al-lmam Muhammad Asy-Syaukani (wafat 1250 H), 
dalam biografi yang beliau tuliskan tentang Syaikhul 
Islam Ibnu Taimiyyah dalam kitab Al-Badru Ath-
Thal i ' (hal. 587). Ketika Al-lmam Asy-Syaukani 
membicarakan kitab-kitab Syaikhul Islam, beliaupun 
mengatakan tentang kitab Al-Minhaj: "Sungguh sangat 
indah. Hanya saja beliau terlalu bersemangat di dalam 
membantah (Syi'ah dan Mu'tazilah), sehingga terdapat 
beberapa ungkapan dan lafazh yang mengandung 
makna yang berat" 

4. Asy-Syaikh 'Abdurrahman bin Hasan «fe (wafat 1285 
H) berkata sebagaimana yang tercantum di dalam fatwa 
beliau yang juga dibarengkan penerbitannya dalam 
kitab ini (Ringkasan Minhajus Sunnah): "Ibnul 
Muthahhir telah menulis satu kitab yang membela 
kelompok ini (Syi'ah). Dia menyebutkan banyak 
kesyirikan dan kesesatan kelompoknya. Lalu Syaikhul 
Islam Ibnu Taimiyyah efe membantahnya dalam kitab 
beliau yang berjudul Minhajus Sunnah dalam dua jilid 
besar. Sehingga, akhirnya kitab ini menjadi bendera 
bagi para ahli tauhid dan menjadi hujjah terhadap ahlul 
bid'ah yang menyimpang. Semoga Allah merahmati 
Syaikhul Islam. Beliau telah menenangkan Ahlus 
Sunnah dengan bantahan beliau terhadap para pelaku 
bid'ah." 
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5. Demikian pula Samahatusy Syaikh 'Abdul Aziz bin Baz 
s&s (wafat 1420 H). Beliau memuji kitab ini sebagaimana 
yang tercantum dalam Majmu' Fatawa beliau (1/150). 

6. Dan Al-Lajnah AciDa 'imah UI Ifla' (Dewan fatwa Kerajaan 
Saudi Arabia) juga memuji kitab ini. 

Khidmat yang Diberikan para Ulama terhadap Kitab 
Minhajus Sunnah 

Sebagian ulama -baik yang terdahulu maupun yang 
belakangan- memberikan perhatian yang besar terhadap 
kitab ini, baik dengan meringkas ataupun memisahkan satu 
tema pada buku tersendiri. Di antara khidmat mereka yang 
telah diterbitkan181: 

1. Al-Muniaqa min MinhajiAl-I'thlai Al-I lafizh Adz-Dzahabi 
zte (wafat 748 H). 

2. Mulakhkhash Minhaji As-Sunnah, Asy-Syaikh 
Abdurrahman bin 1 lasan bin Muhammad bin 'Abdul 
Wahhab (wafat 1285 H), yaitu kitab ini. 

3. TanzihuJanabi Syari'ah 'an Tamwih Madzahibi Asy-Syi'ah, 
Asy-Syaikh Hamd bin Muthalliq bin Ibrahim Al-Chufaili 
p & (wafat 1397 H), yang merupakan saduran dari kitab 
Minhajus Sunnah dengan jumlah sekitar 120 
halaman.i9' 

4. Mukhtashar Minhaji As-Sunnah, Asy-Syaikh Abdullah Al-
Ghunaiman JPiJLs. 

5. Asy-Syaikh Muhammad Malullah mengeluarkan satu 
seri dari kitab Al-Minhaj dalam membela para shahabat: 

Lihat kitab At-Taqrib li Minhajis Sunnah An-Nabawiyyah (hal. 5-8), 
kitab Al-Qawa'id wal Fawa'id Al-Haditsiyyah min Minhajis Sunnah 
An-Nabawiyyah (hal. 17-21), dan kitabku Kutub Atsna 'alaiha Al-
'Ulama. 

'Ulama Najd Khilal Tsamaniyah Qiirun, 2/119. 
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Abu Bakr, 'Umar, 'Utsman, 'Aisyah, Mu'awiyah, dan 
Khalid bin Al-VValid 

6. Abu Bakr Ash-Shiddiq, pembahasan yang diringkas dan 
disusun oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdurrahman 
bin Qasim «Sc. 

7. Alu Rasulullah $g wa Auliya'uhu, Mauqifu Ahli As-Sunnah 
wa Asy-Syi'ah min 'Aqa 'idihim wa Fadha 'ilihim, wa Fkjhihim, 
wa Fuqaha'ihim, Ushulu Fiqih Asy-Syi'ah wa Fiahihim, Asy-
Syaikh Muhammad bin Qasim 

8. At-Taqribu ti Minhaji As-Sunnah An-Nabawiyyah H Syaikhil 
Islam Ibnu Taimiyyah, dikumpulkan dan disusun oleh Dr. 
'Abdullah bin Shalih Al-Barrak. 

9. Al-Qawa'idu wa Al-Fawa'idu Al-Hadhsiyyah min Minhaji As-
Sunnah An-Nabawiyyah, Asy-Syaikh 'Ali bin Muhammad 
Al-'Imran. 

[2| Pembuktian Kebenaran Penisbatan Kitab Ini kepada 
Pengarang 

Ada beberapa bukti yang menunjukkan keautentikan 
kitab ini sebagai karangan Asy-Syaikh 'Abdurrahman bin 
Hasan s&s. Di antaranya: 

1. Orang-orang yang menuliskan biografi Asy-Syaikh 
'Abdurrahman juga mencantumkan kitab Mulakhkhash 
Minhaji As-Sunnah di antara kitab-kitab karangan 
beliau, sebagaimana dalam Ad-Durar As-Saniyyah (12/ 
53), 'Ulama Najd Khilal Tsamaniyali Qurun (1/60). dan 
Raudhatun Nazhirin (1/203). 

Namun banyak pula peneliti yang tidak menyebutkan 
ringkasan ini, di antaranya Dr. 'Abdurrahman Al-Furaiwa'i 
dalam kitabnya Juhud Syaikhil Islam Ibnu Taimiyyah fil 
Haditsi wa 'Ulumihi, Dr. 'Abdullah bin Shalih Al-Barrak 
dalam muqaddimah kitabnya At-Taqribu li Minhaji As-
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Sunnah An-Nabawiyyah. dan Asy-Syaikh Ali bin Muhammad 
Al-'lmran dalam kitabnya Al-Qawa'idu wal FawaMdu AJ-
Maditsiyyah min Minhaji As-Sunnah An-Nabawiyyah. 

2. Kitab ringkasan ini diterbitkan bersama sekumpulan 
kitab beliau, di antaranya Al-Qaulul Fashl An-Nafis yang 
menjadi judul bagi kumpulan kitab tersebut. Demikian 
juga kitab Al-Mauridu Al-Adzbu Az-Zulal. Kumpulan 
kitab ini diterbitkan oleh Maktabah DaruI Hidayah, 
Riyadh, yang diedit oleh Asy-Syaikh Isma'il bin Sa'd bin 
'Atiq pada tahun 1405 I I . Dalam kumpulan kitab 
tersebut, kitab Mulakhkhash tercantum pada halaman 
279 sampai 312. 

3. Pada naskah tulisan tangan kitab Mulakhkhash ini 
tertulis: Yang telah meringkasnya adalah Asy-Syaikh 
Abdurrahman bin Hasan. 

4. Kitab ini ditulis dengan tulisan tangan salah seorang 
murid pengarang, yakni Asy-Syaikh Ibrahim bin 'Ujian. 

|3| Nama Kitab 

Tertulis pada halaman pertama naskah tulisan tangan: 
Mulakhkhash Minhaj As-Sunnah, li Abi Ai-'Abbas Ibnu Taimiyyah. 
Wal Mulakhkhash li Asy-Syaikh 'Abdurrahman bin Hasan -
waj]'aqahullah-.u Demikian pula dalam naskah cetakan 
menggunakan nama ini. 

Al-Lstadz Khalid bin Abdul Aziz Al-Ghunaim berkata 
dalam kitabnya Asy-Syaikh 'Abdurrahman bin Hasan Alu 
Asy-Syaikh wa Thariqatuhu fi Taqriri AI-'Aqidah (Asy-
Syaikh 'Abdurrahman bin Hasan dan Metodologinya dalam 
Menetapkan Aqidah): "Saya berpandangan bahwa kitab 
ini lebih tepat dinamakan Mulakhkhash min Minhaj As-Sunnah 
(Ringkasan Sebagian Minhajus Sunnah). Sebab kitab 
Minhajus Sunnah adalah sebuah kitab yang besar dan 
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mencakup banyak pembahasan, yang scbagiannya tidak 
terdapat dalam ringkasan ini." 

|4| Pembahasan-pembahasan Terpenting dalam Kitab ini 

Kilab ringkasan ini -walau jumlah halamannya tidak 
seberepa- mengandung pembahasan-pembahasan yang 
berkualitas tinggi dan penting. Di antaranya tentang: 

1. Taqdir, hikmah, keadilan, dan penjelasan tentang orang-
orang yang menyelisihi dalam perkara ini. 

2. Mad/hab Salaf tentang Asma' dan Sifat Allah g&, serta 
bantahan terhadap para peuyelisihnya. 

3. Sikap Salaf terhadap kata-kata yang global, seperti al-
jisni (jasmani) dan lain-lain. 

4. Makhluk yang pertama, dan pembicaraan tentang 
ba^iwa perbuatan hamba adalah makhluk. 

5. Pembagian tauhid menurut kaum Sufi dan bantahan 
terhadap mereka. 

6. Macam-macam ikhtilaf (perbedaan pendapat) tentang 
Kitabullah, dan penjelasan tentang apa yang harus 
dilakukan tatkala terjadi ikhtilaf. 

7. Ikhtilaf yang tercela dan contoh-contohnya; 
perselisihan tentang pelaku dosa besar, qatlar, dan 
imamah. 

Dan tema-tema penting lainnya. 

|5| Keadaan Naskah Tulisan Tangan dan Naskah Cetakan 

1. Naskah tulisan tangan 

Naskah tulisan tangan yang berharga lagi langka ini 
berjumlah 44 lembar kertas, jumlah barisnya 23. Ini 
merupakan sebuah naskah yang sempurna, tulisannya jelas. 
Koreksi dan komentar terhadapnya sangat sedikit. 
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Di akhir setiap halaman, orang yang menyalin kitab 
ini memberikan catatan, sebagaimana kebiasaan banyak 
orang yang menyalin karya tulis. 

Awal dari naskah tulisan tangan berbunyi: 

"Bismillaahirrahmaanirrahiim, segala puji bagi Allah Habb alam 
semesta. Inilah intisari ringkasan kitab Minhajus Sunnah karya Abui 
'Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin 'Abdus Salam bin Taimiyyah Al-
llanani, yang dipilih oleh Syaikh kita 'Abdurrahman bin I lasan. 
Setelah itu Syaikhul Islam t&; mengatakan:. .Adapun orang yang 
meyakini adanya qadar adalah mayoritas umat Islam dan para 
imamnya, seperti para shahabat, tabiin yang mengikuti mereka 
dengan haik, ahlul bait, dan selainnya...'.' 

Di akhir naskah tulisar tangan, ada sekitar sepuluh 
lembar kertas yang berisi fatwa-fatwa, di mana Asy-Syaikh 
Abdurrahman bin Hasan memberikan jawaban terhadap 
beberapa pertanyaan. Di antaranya pertanyaan tentang 
hadits: "Semua bid'ah adalah sesat" dan pertanyaan tentang 
ziarah kubur bagi kaum wanita. 

Kelebihan dan ketinggian nilai naskah tulisan tangan 
ini adalah bahwa naskah ini ditulis tangan oleh murid 
pengarang sendiri, yaitu Asy-Syaikh Ibrahim bin 'Ujian''0 '. 

Beliau adalah Asy-Syaikh Ibrahim bin Muhammad bin 'Ujian. Dilahirkan 
sekitar tahun 1237 H di 'Ainul Jawa", propinsi AI-Qashim. Beliau 
melakukan perjalanan mcnunlut ilmu -sctclali ayahnya wafat- ke kota 
Buraidah, lalu bvi-mulazamah dengan Qadhi Buraidah, Asy-Syaikh 
Sulaiman bin Muqbil dan mengambil faedah darinya. Beliau lalu 
melakukan perjalanan ke Baghdad dan mengambil ilmu dari para ulama 
Baghdad. Namun gurunya yang paling masyhur ketika di sana adalah 
Asy-Syaikh Ku'man bin Mahmud AI-AIusi, penulis kitab Jala"ul 'Ainain. 
Beliau juga mengambil ilmu dari ulama Baghdad lainnya. Setelah itu beliau 
kembali ke liuiaidah dan membuat halaijah pengajian di salah satu masjid. 
Sedangkan orang yang paling masyhur mengambil ilmu darinya adalah 
Ibrahim binjasir. Asy-Syaikh Ibrahim bin'Ujian sa>£ wafat sekitar tahun 
1316 H. (Ringkasan dari kitab 'Ulama Najd Khilal Tsamaniyah Qurun, 
1/400-402). 
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Beliau menyalinnya pada tahun 1283 H ketika pengarang 
masih hidup. 

Naskah tulisan tangan ini belum pernah diterbitkan 
secara tersendiri dan belum mendapatkan tahqiq ilmiah, 
di mana sebelumnya naskah ini hanya diikutkan di akhir 
kitab Al-Qaulul Fashl An-Nafis karya Asy-Syaikh 
Abdurrahman bin Hasan. 

Dan di awal halaman naskah tulisan tangan tertulis: 
"Wakaf Asy-Syaikh Abdul 'A/iz bin Bisyr.""'" 

Nampak bahwa naskah tulisan tangan ini -wallalw o'lam-
adalah naskah tulisan tangan satu-satunya bagi kitab ini. 
Saya tidak mendapatkan naskah lain di banyak 
perpustakaan yang telah saya datangi untuk mencari kitab 
ini, seperti perpustakaan Al-Malik Fahd Al-Wathaniyyah, 
perpustakaan Marka/ Al-Malik Faishal, perpustakaan 
Universitas Al-Malik Su'ud, dar perpustakaan lainnya. Saya 
telah mengkopi naskah tulisan tangan ini dari perpustakaan 
Syaikh kami, Asy-Syaikh Isma'il bin Sa'd bin Atiq -semoga 
Allah M memberinya taufiq-. 

2. Keadaan naskah cetakan. ' 

Kitab Mulakhkhash Minhaj As-Sunnah karya Asy-Syaikh 
Abdurrahman bin Hasan dicetak di akhir kitab beliau Al-

Heliuu Asy-Syaikh Abdul Azi/. bin Abdurrahman bin Nashii bin Bisyr 
Al-llasani Al-AIawi Al-Fathimi, lahir tahun 1275 H d i kota Kiyadl. 
memegang kepemimpinan sebagai cjadli ilikota Buraidah, dan mengajar, 
diantara para muridnya yang palirg mcnonjnl dikota Buraidah adalah : 
Asy-Syaikh Umar bin Salim, Asy-Syaikh Nashir bin Sulaiman bin Yusuf, 
Asy-Syaikh Muhamad Ash-Shaleh Al-Muthawwi'....dan selain mereka. 
Gedangkan dikota Al-lhsn*, Asy-'jyaikh Abdullah Abu VuliLi il.in Asy-
Syaikh Abdullah bin Uuhaisy. Beliau ( Asy-Syaikh Abdul A?iz, penl) 
memiliki catatan kaki yang bagus atas" Mukhtashar Al-Muqni' " dicetak 
bersama aslinya, beliau c& wafat dikota RiyadI tahun 1359 H. lihat " 
Ulama Najd " (3/421-427). 
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Qnulul Fashl An-Nafis fir Raddi 'alu Al-Muftari Dawud Ibni 
Jarjis. Diterbitkan oleh Darul Hidayah pada tahun 1405 
H. diedit dan diberi kata pengantar oleh Fadhilatusy 
Syaikh Isma'il bin Sa'd bin 'Atiq -j})^. Ini merupakan 
naskah cetakan satu-satunya bagi Mulakhkhash tersebut, 
terletak pada halaman 279 hingga halaman 323. 

Keutamaan cetakan ini adalah bahwa cetakan inilah 
yang lebih dulu, sebagaimana Asy-Syaikh Isma'il bin 'Atiq 
-semoga Allah M memberi beliau tauliq-mempunyai 
keutamaan -setelah taufiq Allah dalam hal menjaga 
naskah tulisan tangan kitab ini, kemudian menerbitkannya 
dalam bentuk tercetak. Saya menohon kepada Allah 
agar menjadikan amalamya ini masuk di dalam timbangan 
kebajikannya pada hari Kiamat. 

Akan tetapi naskah tercetak ini belum mendapatkan 
tahqiq ilmiah dan belum mendapatkan banyak perhatian. 
Hal ini nampak pada beberapa point: 

I. Banyaknya kata yang hilang. Seperti di halaman 288, 
ada yang hilang satu baris penuh. Juga di halaman 319 
juga hilang satu baris penuh. Saya telah mengingatkan 
hal ini di catatan kaki sebagaimana yang akan Anda 
lihat, Insya Allah. 

2. Banyaknya kesalahan. Saya telah mengingatkan 
kesalahan terpenting di catatan kaki, alhamdulillah, 
di mana sebagian kesalahan tersebut terjadi pada ayat-
ayat Al-Qur'an. 

3. Belum dicantumkan nama surat dan nomor ayat pada 
ayat-ayat Al-Qur'an yang ada. 

4. Hadits-hadits nabi yang ada belum d\~takhrij. 
5. Teks kitab ini belum mendapatkan khidmat ilmiah. 
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(6| Metode Tahqiq 

Secara ringkas, metodologi yang saya pakai di dalam 
mentahqiq kitab ini adalah sebagai berikut: 

1. Saya menyalin dari naskah tulisan tangan sesuai dengan 
kode etik penyalinan yang telah diketahui. 

2. Saya membandingkan kembali apa yang telah saya salin 
dengan naskah tulisan tangan tersebut. 

3. Saya membandingkan antara naskah yang telah dicetak 
dengan naskah tulisan tangan, lalu saya memperhatikan 
perbedaan pentingnya saja. 

4. Saya membandingkan antara apa yang telah saya salin 
dengan kitab aslinya Minhajus Sunnah. 

5. Saya memberikan keterangan surat dan nomor ayat-
ayat Al-Qur'an. 

6. Saya mentakhrij hadits-hadits nabawi secara ringkas. 
Saya juga menukilkan ucapan para Ulama dalam 
memberikan derajat shahih atau dha'if terkait dengan 
hadits-hadits yang tidak terdapat dalam Ash-Shahihain 
atau salah satunya. Karena sebagian hadits disebutkan 
secara berulang dalam kitab-kitab hadits dan 
disebutkan oleh penulisnya di beberapa tempat dalam 
kitabnya. Maka dalam hal ini saya merasa cukup untuk 
menyebutkan sebagifn tempatnya saja guna 
meringkas, sebagaimana yang terjadi pada banyak 
hadits yang diriwayatkan oleh Al-lmam Al-Bukhari 
dalam Shaluh-nya. 

7. Saya mengambil faedah dari tahqiq Dr. Muhammad 
Rasyad Salim safe terhadap Minhajus Sunnah, dan dari 
tahqiq Asy-Syaikh Muhibbuddin Al-Khathib 
terhadap kitab AJ-Muntaqa min Minhaji AIT'tidal karya 
Al-lmam Adz-Dzahabi. 
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| n | Daft.-r ini dan yang sebelumnya tidak kami ranhimkan dalam buku 
terjemahan ini, (>cnt. 

' " ' Demikian pula harapan kami (penerjemah dan penerbit) kepada Allah M 

8. Saya memberikan keterangan biografi secara ringkas 
bagi para imam yang tidak masyhur. Dan tidak 
diragukan bahwa kemasyhuran adalah perkara yang 
relatif, akan tetapi saya berusaha melakukannya. 

9. Saya memberikan komentar secara ringkas pada 
sebagian tempat yang diperlukan, agar tidak 
memperbanyak catatan kaki. 

10. Saya melakukan studi kitab ini, di mana saya 
menampilkan biografi pengarang dan membicarakan 
kitabnya. 

11. Saya jelaskan definisi kelompok-kelompok dan firejah-
f:rqah yang disebutkan dalam kitab ini. 

12. Saya membuat daftar isi bagi kitab, berupa daftar ayat 
Al-Qur'an, daftar hadits nabawi, daftar para imam yang 
saya sebutkan biografinya, daftar firqah-firqah. 
nadzhab, dan jamaah, daftar sya'ir-sya'ir, daftar nama-
r.ama kitab1"1, dan daftar rujukan umum serta daftar 
isi kitab. 

Saya telah berusaha semaksimal mungkin untuk 
menyajikan kitab ini dalam bentuk sajian yang memuaskan, 
sekalipun dengan lemahnya bekal dan banyaknya 
kesibukan. 

Saya memohon kepada Allah agar menjadikan kitab 
ini masuk didalam timbangan kebajikan saya pada hari 
Kiamat'17; dan memberikan manfaat kepada kaum Muslimin. 

• 
« • • - - -
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Bagian Kedua : 

TAHQIQ RINGKASAN MINHAJUS 
SUNNAH ABIL ABBAS I B N I 
TAIMIYYAH 

Asy-Syaikh AI-'Allamah 'Abdurrahman 
bin Hasan bin Muhammad bin 'AbdiI 
Wahhab (1193-1285 H) 

'Abdul Ilah bin "Utsman Asy-Syayi' 

O e g a l a puji bagi Allah 'M, Rabb alam semesta. 

Inilah intisari ringkasan kitab Minhajus Sunnah karya Abil 
Abbas Ahmad bin Abdil Halim bin 'Abdis Salam bin Taimiyyah 
Al-Harrani, yang dipilih oleh Syaikh kita Abdurrahman bin 
Hasan. 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah iM berkata -setelah 
kalimatnya yang sebelum ini-: "Adapun orang yang meyakini 
adanya qadar (taqdir) adalah mayoritas umat Islam dan para 
imamnya, seperti para shahabat, generasi tabi'in yang 
mengikuti para shahabat dengan baik, ahlul ba'it, dan 
selainnya...." 

Mereka berselisih dalam penetapan silat adil dan hikmah 
bagi Allah dan kezhaliman yang Allah ^ wajib disucikan 
darinya. Mereka juga berselisih dalam menyebutkan sebab 
perbuatan dan hukum Allah dan lain-lain. 
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Sekelompok mereka berkata: "Sesungguhnya kezhaliman 
tidak mungkin dilakukan oleh Allah £$- dan tidak ditentukan 
untuk diri-Nya. Kezhaliman itu mustahil bagi Allah laksana 
mengumpulkan dua hal yang berlawanan. Sesungguhnya 
semua yang mungkin dan disanggupi Allah 3£ bukanlah 
kezhaliman." 

Merekalah orang-orang yang memaksudkan untuk 
membantah mereka. Dan merekalah yang mengatakan bahwa 
seandainya Allah mcngadzab orang-orang yang taat dan 
memberikan nikmat kepada orang-orang yang bermaksiat, 
maka Dia bukanlah Dzal yang zhalim. 

Mereka juga mengatakan: "Kezhaliman adalah melakukan 
sesuatu terhadap apa yang bukan miliknya. Padahal Allah 
adalah Pemilik segala sesuatu. Atau, kezhaliman adalah 
melanggar perintah. Sedangkan Allah tidak ada yang 
memerintah-Nya." 

Inilah pendapat banyak dari ahli kalam yang menetapkan 
masalah taqdir, juga pendapat orang-orang yang menyepakati 
mereka dari para fuqaha' yang mengikuti imam yang empat. 

Kelompok yang lain mengatakan: "Kezhaliman itu 
disanggupi dan mungkin bagi Allah namun Allah 
tersucikan darinya. Allah ̂ l-tidakakan melakukan hal tersebut 
karena keadilan-Nya. Oleh karena itu Allah memuji Diri-
Nya ketika Dia 3& mengabarkan bahwa Diri-Nya tidak 
menzhalimi manusia scdikitpun. Sedangkan pujian hanyalah 
didapatkan dengan meninggalkan sesuatu yang disanggupi, 
bukan meninggalkan sesuatu yang tidak disanggupi." 

Mereka mengatakan: "Allah telah berfirman: 
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Allah $e berfirman: 

"Dan didatangkanlah para nabi dan saksi-saksi, dan diberi 
keputusan di antara mereka dengan adil, sedangkan mereka 
tidak dirugikan." (Az-Zumar: 69) 

I,J> Ar-Raghib Al-Ashfahani berkata dalam Mufradat Alfazhil Our'an 
(hal. 537) : "Menurut ahli bahasa dan banyak ulama, kezhaliman ialah 
meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya yang khusus untuknya, baik 
dengan pengurangan alau penambahan...." 

"Dan barangsiapa mengerjakan amal-amal yang shalih dan 
ia dalam keadaan beriman, maka ia tidak khawatir akan 
kezhaliman dan hadhma." (Thaahaa: 112) 

Mereka mengatakan: "Yang dimaksud 'kezhaliman' adalah 
jika Allah memikulkan keburukan orang lain kepada 
seseorang1 '3 1. Dan yang dimaksud dengan 'hadhma' adalah 
Allah M menyia-nyiakan (tidak membalas) kebajikannya. 

Allah $fe berfirman: 

"ftu flda/oh sebagian dari berita-berita negeri (yang telah 
dibinasakan) yang Kami ceritakan kepadamu (Muhammad). Di 
antara negeri-negeri itu ada yang masih didapati bekas-
bekasnya, dan ada (pula)yang telah musnah. Dan Kami tidaklah 
menganiaya mereka, tetapi merekalah yang menganiaya diri 
mereka sendiri/' (Huud: 100-101) 

Di sini Allah & mengabarkan bahwa Dia tidaklah 
menzhalimi manusia tatkala membina-sakan mereka. Bahkan 
mereka dibinasakan disebabkan dosa-dosa mereka sendiri. 
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Ini menunjukkan bahwa memberikan keputusan di antara 
mereka tanpa keadilan adalah kezhaliman, sedangkan Allah 
f̂s- disucikan dari hal tersebut. 

Allah berfirman: 

"Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari 
kiamat, maka tiadalah seseorang dirugikan barang 
sedikitpun." (Al-Anbiyaa*: 47) 

Maksudnya: Kebajikannya tidak akan dikurangi dan dia 
tidak akan disiksa kecuali karena keburukannya sendiri. Ini 
menunjukkan bahwa hal tersebut (merugikan seseorang) 
adalah kezhaliman yang Allah disucikan darinya. 

Allah g£ berfirman: 

"Dan Aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hamba-Ku." 

Allah hanyalah menyucikan Diri-Nya dari perkara yang 
Dia g£ sanggupi, bukan dari perkara yang tidak Dia 
sanggupi. Ayat-ayat semacam ini tidak hanya terdapat pada 
satu tempat dalam Al-Qur'an, yang hal ini menjelaskan 
bahwa sesungguhnya Allah berbuat adil dan memutuskan 
secara adil di antara manusia. Sedangkan menghukumi 
mereka tanpa keadilan adalah suatu kezhaliman, yang Allah 
& Maha Suci dari melakukannya. Serta Allah ^& tidak akan 
membebankan dosa orang lain kepada seorangpun. 

Allah berfirman: 

(Qaaf: 29) 

i 
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"Dan seseorang tidak akan memikul dosa orang lain. 
(Faathir : 18) 

Disebutkan di dalam hadits shahih dari Nabi 'M bahwa 
Allah berfirman dalam hadits Qudsi: 

"Wahai hamba-hamba-Ku, sesungguhnya Aku telah 
mengharamkan kezhaliman alas diri-Ku, dan Aku 
menjadikannya di antara kalian sebagai sesuatu yang 
diharamkan. Maka janganlah kalian saling menzhalimi."^ 

Allah telah mengharamkan atas diri-Nya kezhaliman, 
sebagaimana Dia g& telah menetapkan kasih sayang untuk 
diri-Nya. Allah berfirman: 

"Rabb kalian telah menetapkan atas diri-Nya kasih sayang." 
(Al-An'am : 54) 

Dan dalam Ash-Shahih disebutkan: 

"Tatkala Allah telah selesai menciptakan makhluk. Dia 
menuliskan pada satu kitab yang diletakkan di sisi-Nya di 
atas 'Arsy: 'Sesungguhnya kasih sayang-Ku mengalahkan 
murka-Ku\"W 

1 , 1 1 HR. Muslim dalam Shahih-nya, Kilat' Al-Birr aarf) Shilah wal Adab, bab 
Tahrbmtzh Zhutmi (4/1994, hadits no 2577); At-Tirmidzi dalam Janu" nya. 
KitabShiftilitl Qii/amuh (bab 15, haditj no. 2613); Ibnu Majah dalam Sunan
nya, Kilah Az-Zuhil, bab Dzikrit Tffi.lirfi (2/1422); dan Al-lmam Ahmad 
dalam AI-Musnad (5/154, 160, dan 177) 
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Perkara yang Allah tetapkan untuk Diri-Nya atau Dia 2& 
haramkan untuk Diri-Nya, tentu Dia sanggupi. Apa yang 
Dia tidak sanggupi tentu tidak Dia ge tetapkan atas Diri-
Nya dan tidak akan Dia haramkan atas Diri-Nya." 

Ucapan ini wajib diyakini. Inilah ucapan banyak dari Ahlus 
Sunnah yang menetapkan masalah taqdir, yaitu golongan ahli 
hadits, tafsir. fiqih, kalam, dan 'tasawwuf' 1 ' 6 '. Berdasarkan 
ucapan ini, merekalah orang-orang yang berpendapat bahwa 
Allah ^ Maha Adil dan Maha Berbuai baik. Berbeda dengan 
Qadariyyah| l7iyang mereka itu adalah Mu'tazilalv1*1. Mereka 

* 'S.'; ' a J * K ^> *S'j& >*J * 
"Dan Dialah yang nieucijitakati (jRUnUSio) dari pi r tuti I anu, kemudian 
mengembankan (menghidupkan) nya hmbali." (Ar-Kiium : 27) 

Dan dalam Kitab Al-Tiiuhiii, bab firman Allah 

"Bahkan yang mereka dus tekan itu ialah Al-Qur'au yang mulia." ( A I -
B u r u u j : 21) 

Dari Abu Hurairah * (hadits uo 3194 dan tempat-tempat lainnya). 
Juga diriwayatkan oleh Muslim di dalam Shahih nya. Kitab At-

Taubah. bab Luasnya rahmat Allah (4/2107-2108, hadits no. 2751); Ibnu 
Majah dalam Sunan-nya, Kitab Zuhud, bab Rahmat Allah $s yang 
diharapkan pada hari Kiamat (7/1435); At-Tirmid/i dalam Sunan-nya, 
Kitab Doa, (bab 109,5/209-210); Al Imam Ahmad dalam Al-Musnad (2/ 
313 ,358 ,381 dan 13/23,243, dan 265). 

Tasawwuf yang Syaikhul Islam a & maksudkan adalah ilmu tentang 
penyucian jiwa yang sejalan dengan AI-QuVan dan As-Sunnah. Adapun 
yang menyelisihi Al-Qur'an dan As-Sunnah seperti yang dianut pada nusa 
ini bukanlah anutan Ahlus Sunnah. W'allahu a'lam, pent. 

1 1 7 1 Dinamakan Qadariyyah karena mereka mengangkat pembicaraan yang 
menyimpang tentang taqdir. Mereka berprasangka bodoh bahwa para 
hamba sendirilah yang meitciptakan perbuatannya secara bebas, sehingga 
merekapun menetapkan adanya perteipta selain Allah fc. Mereka juga 
berprasangka bodoh bahwa Allah ifc tidak sanggup campur tangan dalam 
perkara yang disanggupioleh yang srtain-bJya. Inilah pendapat Mu'tazilah 
tentang takdir. Lihat Al-Milal wan N'ihal karya Asy-Syihristani (1/54). 

Mn'tnzitah: salah satu firr,ah (kelompok sempalan) dalam Islam yang 
masyhur. I'irqah ini adalah sebuah firqah ahli kalam, dan disebut juga 
dengan kelompok (yang mondungung-dengungkan) keadilan dan tauhid. 
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Demikian pula dengan hikmah, kaum muslimin ber-ijma' 
(sepakat) bahwa Allah g& mempunyai sifat hikmah (bijaksana). 
Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang makna 
hikmah. 

Ada yang berkata: "Hikmah kembali kepada ilmu Allah 
tentang perbuatan para hamba, yang Allah membuatnya 
terjadi sesuai dengan apa yang dikehendaki-Nya." Kelompok 
ini tidak menetapkan kecuali ilmu, kehendak, dan qudrah 
(kemampuan). 

Adapun jumhur (mayoritas) Ahlus Sunnah dan selainnya 
berkata: "Bahkan Allah Maha Bijaksana di dalam 

hirqah ini mempunyai banyak cabang yang dipersatukan oleh lima 
prinsip, yaitu: tauhid, keadilan, janji dan ancaman, al mamilah bainal 
manzilalain (suatu posisi di antara dua posisi), dan amar ma'ruf nabi 
mungkar. Inilah prinsip yang mereka jadikan sebagai anggaran dasar, 
yang mereka memberikan loyalitas atau permusuhan karenanya. Lihat 
Maqalatul lslamiyyin karya Al-As/ari (T/215-249 dan 2/296-338), juga 
Al-Mil.il wan Nihal karya Asy-Syihristani (1/43-S5). 

/~~^ sr-- >—v .*— -r*-. *• « - « p — w . — -

mengatakan: "Sesungguhnya barangsiapa yang melakukan 
dosa besar, maka terhapuslah keimanannya." 

Ini adalah salah satu bentuk kezhaliman yang telah Allah 
sucikan Diri-Nya dari hal tersebut. Allah berfirman: 

Jji J l s L [Ul> J*j 0 \jJ>- |ji J U L ^ U L ^ 

W J0J* V*" 
"Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, 
niscaya dia akan melihat (balasan) nya. Dan barangsiapa yang 
mengerjakan kejahatan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan 
melihat (balasan) nya pula." (Az-Zalzalah : 7-8) 

Allah ig& Mempunyai Sifat Hikmah 

http://Al-Mil.il
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penciptaan-Nya dan perintah-Nya. Hikmah bukanlah kehendak 
saja. Karena seandainya demikian, tentu semua yang 
berkehendak itu adalah orang yang bijak. Dan diketahui 
dengan jelas bahwa kehendak itu terbagi menjadi kehendak 
yang tercela dan kehendak yang terpuji." 

Bahkan hikmah adalah segala akibat yang terpuji dan 
kesudahan yang disukai pada penciptaan-Nya dan pada 
perintah-Nya. Pendapat yang menetapkan hikmah yang 
seperti ini bukan hanya ucapan Mu'tazilah dan yang sejalan 
dengannya yaitu Syi'ah 1 ' 9 1 saja. Bahkan ini adalah pendapat 
jumhur kaum muslimin dari kalangan ahli hadits, tafsir, fiqih, 
tasawwuf, dan kalam. 

Para imam ahli fiqih bersepakat untuk menetapkan hikmah 
dan kemaslahatan pada hukum-hukum syari'at Allah Hanya 
saja terjadi perselisihan dalam perkara itu antara kelompok 
yang irenafikan qiyas dan kelompok yang tidak menafikannya. 

Demikian pula manfaat, hikmah, dan maslahat yang ada 
pada penciptaan-Nya terhadap para hamba, hal itu sudah jelas. 

Orang-orang yang berpendapat dengan pendapat pertama 
(kelompok yang tidak menetapkan selain ilmu, kehendak, 
dan kekuasaan, pent.) seperti Al-Asy'ari1*11 danjahm 1" 1 serta 

"* Syl'f-h: kelompok yang mengikuti 'Ali bin Abi 'lhalib * secara khusus. 
Mereka berpendapat bahwa belian t lx>rhak untuk memegang iw.atnnU 
{kepemimpinan) dan kekhalifahan secara nash dan wasiat. Mereka 
meyakini bahwa hmimuli tidak boleh dipegang kecuali oleh keturunan 
'AU Adapun bila dipegang oleh .selain mereka, maka itu karena 
kezhaliman yang dilakukan oleh orang tersebut, atau karena taqii/ah dari 
'Ali ii. Mereka terdiri dari banyak firqah, sebagiannya mengkaflrkan 
sebagian yang lain. 

| W | Asy-Syaikh Muhibbuddin AI-Khathib berkata dalam komentarnya 
teihcdap Al-Muntacja tniiiMinhuj Al-I'tidal (hal. 44) ketika menyebutkan 
biografi At-Asy'ari: 

"Abui I lasan 'Ali bin Isma'il Al-Asy Jari (260-334 H), termasuk sahih 
seorang pembesar ilmu kalam dalam Islam. 

— w . — « . * - « . • ,—. om 
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L>i awal perkembangannya, beliau menganut fahani Mu'ta/.ilah dan 
berguru kepada Al-Jubba*i (235-307 H) . Lalu Allah iS membuka 
pandangan mara hatinya di pertengahan umur beliau, yang sekaligus 
merupakan awal kematangan (tahun 30411). Maka beliau mengumumkan 
rujuknya dari kesesalan Mu'tadilah. Beliau menjalani fase kedua ini 
dengan giat mengarang, berdebat, dan meyampaikar, pelajaran-ptlajaran 
yang membantah Mu'tazilah dengar, menempuh jalan tengah antara jalan 
debat dan ta'wil dengan jalan Salaf. 

Selelah itu beli<u JiSv memurnikan dan mengikhlaskan jalannya untuk 
Allah & dengan kembali secara keseluruhan kepada jalan Salaf dalam 
menetapkan semua perkara ghaib yang fsntol (shahih) berdasarkan nash, 
yang Allah -Jt wajibkan para hamba-Kya untuk memurnikan iman 
terhadap perkara itu. Beliau ssi% menuliskan l>al tersebut dalam kitab-
kitabnya yang terakhir, di antaranya adalah kitab Al-lbanah yang sudah 
beredar di tengah-tengah masyarakat Orang-orang yang menuliskan 
biografi beliau menyebutkan bahwa Al-lbanah adalah akhir dari kitab-
kitab beliau. (Lihat biografinya dalam Syad^atatudz Dvahab). 

Inilah yang Allah kehendaki untuk Dia berikan kepada beliau. 
Sedangkan apa saja yang bertentangan dengan hal itu yang dinisbalkan 
kepada beliau, atau yang diaku-aku oleh kaum Asy'ariyyah sebagai 
ucapan beliau, maka beliau telah meninggalkannya, menuju apa yang 
beliau tulis dalam kitab Al-lbanah dan semisalnya." 

Lihat kitab Mauqif Ibni Taimiyyah minal Asya'irah, karya Asy-
Syaikh 'Abdurrahman Al-Mahmud, di dalamnya ada keterangan yang 
mencukupi. 

Dia adalah Al-jahm bin Shafwan As-SaniarqandL Abu Muhriz, seorang 
maula Bani Rasib. Dia merupakan pimpinan Jahmiyyah, dan kebmpok 
ini menisbatkan diri kepada namanya. 

Al-lmam Adv-lteahabi berkata tentangnya: "Dia seorang yang 
sesat, ahli bid'ah, pimpinan Jahmiyyah. Mati di masa tabi'in yang paling 
muda. Saya tidak mengetahui ada yang dia riwayatkan, bahkan d:a telah 
menanam keburukan besar. Dia dibunuh oleh Salim bin Akhu/./Akhwaz 
pada tahun 128 H " 

yang menyepakati mereka dari pengikut Al-Imam Malik, 
Asy-Syafi'i, Ahmad dan yang selainnya, mengatakan hahwa 
di dalam Al-Qur'an tidak ada lam ta'Iil (huruf lam yang 
bermakna sebab) untuk perbuatan-perbuatan Allah gfr. 
Bahkan yang ada hanyalah lam at-'aqibah (huruf lam yang 
bermakna akibat). 
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AI-Qadhi Abu Ya'la, Muhammad bin AMIusatal bin Muhammad Al-
Baghdadi Al-IIanbali Ibnul Farra' Beliau dilahirkan pada tahun 380 II. 
Beliau seorang ulama 'Irak di zamannya dan alili ibadah, hany. saja sedikit 
ilmunya dalam hadits. Beliau menjabat sebagai hakim di negeri khilafah, 
Al-Harim, Hanan, dan I lalwan. Beliau menulis banyak kitab, di antaranya 
Ahkamul Qur'an, Al-Mu'tamad, Al-'Uddah, dan .selainnya. Beliau wafat 
pada tahun 458 11. Lihat Siyar A'lam An-Nubala' (18/89) dan AI-A'Iam 
(6/99) . 

I*" Abui Hasan bin Az-Zaghuni: 'Ali bin 'Ubaidillah bin Nashr As-Sirri. 
Dilahirkan pada tahun 455 II. Beliau seorang ahli sejarah, faqih, dan 
termasuk tokoh Hanabilah. Ibnu Rajab berkata: "Dia mempunyai ilmu 
dalam banyak bidang berkaitan dengan ushul, furu', hadits, dan nasehal. 
Dan dia menulis kitab dalam masing-masing bidang itu." Di antara 
kitabnya adalah Tarikh 'alas Sinin, Al-lqna', dan Al-VVadhih. Beliau 
wafat tahun 527 H. 

Lihat DzailThabaqat Al-Hanabilah kiiryalbnu Kajab (1/180-184) dan 
Al-A'lam (4/310). 

P" Abui Wafa' 'Ali bin 'Aqil bin Muhammad Al-Baghdadi AI-Hanbali, 
seorang ahli kalam. Dilahirkan pada tahun 431 II. Dia mempelajari 
argumen akal dari Abu'Ali bin Al-Walid dan Abui Qasim bin Al-Tabban, 
sehingga dia pun melenceng dari As-Sunnah. Dia seorang yang cerdik. 
Teman-temannya di mad/hab Hanabilah melarangnya duduk bersama 
kaum Mu'tazilah. Namun dia tidak mau mendengarkannya sehingga 
diapun jatuh dalam jeratan mereka. Dia telah menampakkan taubatnya 
dari faham Mu 'ia/ltah. Dia mempunyai banyak karangan, di antaranya 
Al-Pumin yang dikatakan berisi 800 jilid, Dzammut Tasybih wa Itsbatut 
Tan/Jh. Ar-Radd 'alal Asya'irah wa Itsbatul llarfi wash Shaut, dan 
selainnya. Wafat pada tahun 513 H. Lihat Siyar A'lam An-NJuhala' (19/ 
443), dan Al-A'lam (4/313) 

Adapun jumhur mengatakan bahwa lam la'lil masuk dalam 
perbuatan-perbuatan Allah 

Sedangkan Al-Qadhi Abu Yd ' la 1" 1 dan Abui Hasan bin Az-
Zaghuni*231, dan pengikut Al-lmam Ahmad selainnya, meskipun 
berpendapat dengan pendapat pertama, namun di tempat 
lain mereka juga berpendapat dengan pendapat yang kedua. 
Demikian pula para fuqaha' lainnya. 

Adapun Ibnu "Aqil iM1, Al-Qadhi pada beberapa tempat, Abu 
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| K | Asy-Syaikh Muhammad Rat>yadSalim CSS berkata:" Abu Ha/.im ini, yang 
benar namanya adalah Abu Khazim. Dia adalah Muhammad bin 
Muhammad bin Al-I lasan bin Al-I :arra\ Wafat tahun 52711." lihat Ad-/.-
Dzail karya Ibnu Rajab (1/184-185). 

M Asy-Syaikh Muhammad Rasyad Salim « & berkata: "Abui Khaththab 
Ash-Shaghir, ini salali. Mungkir, yang benar adalah Abu Va'la Ash-
Shaglur, yaitu Muhammad bin Muhammad bin Al-l lasan bin Muhammad 
bin Al-Farra', Abui Hasan, penulis kitabThabaqat Al-Ilanabilah." Lihat 
Ad/.-Pzai I (1/176-178) 

AI-Karramiyyah ialah salah satu firqah Murji'ah. Fhqah ini dinamakan 
demikian sebagai nikbat bttpada Muhammad bin Karram. Mtrvka 
menganggap dengan anggapan yang keliru bahwa iman hanyalah ikrar dan 
pembenaran yang dilakukan dengan lisan, bukan dengan hati. Mereka terbagi 
menjadi banyak firqah: Ath-Thariqah, ALIshacjiyyah, Al-'Abidiyyah, Al 
1 -laishiyyah, dan selainnya. Lihat AI-MHal wan Nihal (1/144). 

Hazim 1" 1, dan Abui Khaththab Ash-Shaghtr1^', semuanya 
dengan legas mengatakan adanya sebab dan hikmah pada 
perbuatan-perbuatan Allah Mereka bersepakat dengan 
kelompok yang berpandangan demikian dari kalangan para 
pemikir. 

Sedangkan Hanafiyyah (pengikut Abu Hanifah) termasuk 
Ahlus Sunnah yang membenarkan adanya qadar. Jumhur 
Hanafiyyah berpendapat adanya ta'lil dan maslahat dalam 
perbuatan Allah 

Adapun Karramiyyah|2/| dan yang semisal mereka, juga 
meyakini kebenaran qadar dan membenarkan kekhilafahan 
para khalifah yang utama: Abu Bakr, 'Umar, dan 'Utsman &. 
Mereka juga mengatakan adanya sebab dan hikmah pada 
perbuatan Allah g&. 

Banyak dari pengikut Ahmad dan Asy-Syafi'i yang juga 
mengatakan bahwa perbuatan Allah mempunyai sebab dan 
hikmah, dan mereka juga mengatakan tohsin (perbaikan) dan 
taqbih (penjelekan). 
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Ahlus Sunnah Menetapkan TaW 

Ahlus Sunnah membenarkan adanya to'UI (sebab) dari 
perbuatan Allah Mereka juga mengatakan bahwa 
sesungguhnya Allah g& mencintai dan meridhai, sebagaimana 
yang ditunjukkan dalil-dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan 
mereka juga mengatakan bahwa sesungguhnya rinta dan 
ridha lebih dari sekedar kehendak. 

Adapun Mu'tazilah dan mayoritas pengikut Al-Asy'ari 
mengatakan bahwa sesungguhnya cinta, kehendak, dan ridha 
itu sama. 

Sedangkan jumhur Ahlus Sunnah mengatakan bahwa 
sesungguhnya Allah tidak menyukai kekafiran, kefasikan, 
dan kedurhakaan, serta tidak meridhai semua itu; meskipun 
semua itu masuk dalam kehendak Allah # -sebagaimana 
seluruh makhluk ini ada karena dikehendaki oleh Allah 
karena adanya hikmah yang terkandung di dalamnya. 

Semuanya itu (kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan, 
pent.) sekalipun buruk jika dinisbatkan kepada pelakunya, 
akan tetapi tidaklah segala sesuatu yang buruk jika dinisbat
kan kepada seseorang menunjukkan tidak adanya hikmah. 
Bahkan Allah mempunyai hikmah yang berkaitan dengan 
makhluk-Nya, yang terkadang diketahui manusia dan 
terkadang tidak diketahui. 
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Hingga perkataan Syaikhul Islam di dalam diskusinya 
menghadapi ahli kalam tentang sifat-sifat perbuatan Allah 
"Ini tidak mengharuskan qadim-ny<i seluruh kejadian atau 
huduts (baru) semuanya. Bahkan hal ini mengharuskan 
qadim-nya jenis dan huduts-nya bagian-bagian. Sebagai-mana 
yang dikatakan oleh para imam As-Sunnah: 'Sesungguhnya 
Rabb Sii senantiasa berbicara jika Dia S menghendaki.' 
Dan mereka mengatakan bahwa sesungguhnya perbuatan 
adalah konsekuensi dari kehidupan. Rabb senantiasa 
hidup, sehingga Dia 3& senantiasa berbuat. Hal ini dikatakan 
oleh para imam kalian juga, sepeiti Ahmad bin Hanbal, AI-
Bukhari, Nu'aim bin flammad Al-Khuza'i ' 7 9 1. 'Utsman bin 
Sa'id Ad-Darimi 1 ' 1" 1, dan orang-orang sebelum mereka, 
seperti Ibnu Abbas,Ja'far Ash-Shadiq i n |, dan selain keduanya 
serta orang-orang setelah mereka. 

w Judul ini dibuat oleh DR. Muhammad Rasyad Salim £ & . 
i " ' 1 Beliau adalah Al Imam Nu'aim binllammad bin Mu'awiyah Al-Khuza'i 

AI-Manva/.i . Beliau memiliki banyak karangan. Di antara yang 
meriwayatkan hadits darinya adalah Al-Hukhari, Abu Dawud, Al-
1 iimid/.I, ibnu M ajab. melalui orang lain. dan selainnya. Beliau wafat 
di penjara pada tahun 229 H. Lihat Siyar A l a m An-Nubala' (W/595) 
dan Ai-Risalah AI-Mustalhrifah, hal. 49. 

1 3 0 1 ' Beliau adalah Al-Imam AI-Hafizh Abu Sa'id 'Utsman bin Sa'id bin Khalid 
bin Sa'id Ad-Darimi As-Sijistani. Dilahirkan ketika hampir masuk tahun 
200 H. Ibnu Khuzaimah meriwayatkan hadits darinya Beliau adalah 
seorang ulama dalam hadits, VW, dan rijai Demikian pula dalam bidang 
l'iijh. bahara Arab, dan As Sunnah. Beliau C«3v menjadi musuh ahli bid'ah 
dan pembela AsSunnah. Di antara karangannya adalah Ar-Radd 'ala! 
Johmiyjoh dmi An-Naqdli 'ala Uisyi Al-M.iri*i Wrtfm di llimli pada 
tahun 2M<I L Lihat Miujaddimah kitab Naqdh Ad-Darimi 'ala Bisyr Al-
Marisi, lahqiq DR. Rnsyid Al Alma'L 

|v> Beliau adalah Abu ' Abdillah Ja'far Ash-Sh.idiu, bin Muhammad Al-Baqir 
bin 'Ali Zainul 'Abidin bin Al-IIusaln bin 'Ali bin Abi Thalib. Beliau 

Bantahan terhadap perkataan: "Al-Qadim adalah 
asal alam ini, seperti falak, jenis kejadiannya, 
bukan bagian-bagiannya. " I 2 8 i  



Ringkasan Minhajus Sunnah Ibnu Taimiyyah 

Para Imam As-Sunnah dan Hadits adalah Orang 
yang Paling Berilmu tentang As-Sunnah dan Atsar 

Mereka (para imam yang disebutkan di tema sebelum ini, 
pcnt.) menerima hal tersebut di atas dari para imam As-
Sunnah. Dan mereka mengatakan bahwa sesungguhnya 
barangsiapa yang menyelisihi ucapan ini, maka dia adalah ahli 
bid'ah yang sesat. Mereka dan yang semisalnya adalah para 
imam As-Sunnah dan hadits menurut kalian. Merekalah 
orang yang paling berilmu tentang sabda Rasulullah 
ucapan para shahabat, maupun tabi'in. diantara orang yang 
paling mengikuti terhadap mereka dan selain mereka adalah 
seperti Sufyan bin 'Uyainah' 3 2 1. Mereka semua berhujjah 
bahwa kalam Allah bukanlah makhluk karena Allah 
tidaklah menciptakan sesuatu melainkan dengan kata "kun." 

Hingga ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah aSs: 
"Sebagaimana jika dikatakan bahwa Allah i&j tidaklah 
menjadi Khalicj/pencipta melainkan dengan ilmu dan qudrah 
(kemampuan), maka tidak mungkin ilmu dan qudrah itu 

merupakan salah satu dari 12 orang yang dianggap imam oleh mndzhab 
Imamiyyah. Beliau dilahirkan pada tahun £0 H. Ibunya adalah Ummu 
Farwah bintu Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr Ash-Shiddiq * . 
Belia" wafat pada tahun 148 H di Madinah lihat Wafiyatul A'yan (1/ 
307) dan Al-A'lam (2/126). 

Beliau adalah Al-lmam Al Hafali Sufyan bin 'Uyainah bin Abi 'Imran 
Mainmn Maula Muhammad bin Muzahini, Abu Muhammad Al-llilali 
Al-Kufi lalu Al-Makki. beliau dilahirkan di Kufftb pada tahun 107 H. 
Beliau mencari hadits sejak belia, bertemu dengan banyak ulama besar 
dan membawa ilmu yang banyak dari mereka, tekun, bagus ilmunya, 
mengumpulkan, mengarang, dan dikaruniai umur panjang. Manusia 
berkerumun di majelisnya, 'terkumpul pada beliau sanad yang tinggi, 
didatangi dari segala negeri, serta beliau mengu m pulkan cucu dengan 
kakek. Beliau wafat tahun 198 II lihat Siyar A'lam An-Nnbal.V 
(8/454) . 
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makhluk. Oleh karena itu maka Allah wajib mendahului 
semua makhluk. Allah berfirman: 

"Manusia itu adalah umat yang satu. (Setelah timbul 
perselisihan), maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi 
kabar gembira dan pemberi peringatan, dan Allah menurunkan 
bersama mereka Kitab dengan benar, untuk memberikeputusan 
di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. 
Tidaklah berselisih tentang Kitab itu melainkan orang yang lelah 
didatangkan kepada mereka Kitab, yaitu setelah datang kepada 
mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki 
antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-
orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang 
mereka perselisihkan itu dengan kehendak-Nya. Dan Allah selalu 
memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan 
yang lurus." (Al-Baqarah : 213) 

Maka Al-Khaliq tidak mungkin disertai oleh sesuatupun 
dari alam ini dalam bal qidam (kelerdahuluan), apapun itu. 
Sama saja, baik dikatakan bahwa Allah ̂  menciptakan dengan 
kehendak-Nya dan gudra/i-Nya. sebagaimana yang dikatakan 
oleh kaum Muslimin dan selain mereka; ataupun pendapat-
pendapat lain yang menyelisihi al-haq, semuanya bathil. 
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HK. Muslin, Kitabul fannah wa Shifati Na'mriha wa Ahliha (Surga, seria 
gambaran kenikmatan dan penduduknya), bab Ciri-ciri yang dengannya 
diketahui di dunia ini penduduk surga datt penduduk neraka (4/2197-2199), 
hadits no, 2865 dari 'Iyadh bin Himar Al-Mujasyi'i dengan perbedaan 
svbagmn lo:ozhnya. Ju^a diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam AI-
Musnad (4/162). 

Tatkala Allah g& mengutus Muhammad M, manusia berada 
dalam kesesatan yang besar sebagaimana disebutkan dalam 
Shahih Muslim dari hadits 'Iyadh bin Himar, dari Nabi 
bahwasanya beliau bersabda: 

"Sesungguhnya Allah melihat kepada penduduk bumi, maka 
Dia murka kepada mereka baik Arab maupun 'ajumnya, kecuali 
ahli kitab yang tersisa saat itu. Dan sesungguhnya Rabbku 
berfirman kepadaku: 'Bangkitlah di tengah-tengah Quraisy dan 
berilah mereka peringatan.' Aku berkala: 'Wahai Rabb, jika 
demikian maka mereka akan memecahkan kepalaku dan 
meremukkannya.' Allah berfirman: 'Sesungguhnya Aku akan 
mengujimu dan menguji (manusia) denganmu. Aku akan 
menurunkan kepadamu kitab yang tidak terhapus oleh air. 
Engkau bisa membacanya baik sedang tidur maupun sadar. 
Maka utuslah pasukan, niscaya Aku akan mengutus untukmu 
dua kali lipatnya. Dan perangilah orang-orang yang 
mendurhakaimu bersama orang-orang yang menaatimu, dan 
berilah nafkah maka Aku akan memberikan nafkah kepadamu.' 
Dan Allah S - berfirman: 'Sesungguhnya Aku lelah menciptakan 
para hamba-Ku dalam keadaan lurus. Kemudian para syaitan 
menyimpangkan mereka dan mengharamkan kepada mereka 
apa yang telah Aku halalkan untuk mereka. Dan Aku 
memerintahkan mereka untuk tidak mempersekulukan-Ku 
dengan sesuatu yang Aku tidak turunkan kekuasaan 
tentangnya.... (dan seterusnya dalam hadits yang 
panjang)."'331 
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Kemudian Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah s& sampai kepada 
bantahannya terhadap ahli kalam. Beliau menyebutkan 
pendapat golongan Al-Kullabiyyarv34' tentang Al-Qur'an: "Al-
Qadim maknanya satu, yaitu yang memerintah semua orang 
dan yang mengabarkan semua orang. Itu pulalah makna 
Taurat, Injil, dan Al-Qur'an, serta itu juga makna ayat Kursi, 
ayat tentang utang piutang, surat Al-lkhlas, dan Al-Falaq." 

Mereka tidak mengatakan bahwa Allah S berbicara 
dengan kehendak dan qttdrah-Nya. Mereka juga mengingkari 
bahwa bahasa Arab itu bahasa Allah 

Kelompok yang kedua mengatakan: "Bahkan huruf dan 
suara adalah sesuatu yang qadim dan azali adanya." Dan 
mereka mengatakan: "Tertib urutannya hanya pada dzatnya, 
bukan pada wujudnya." 

Mereka membedakan antara hakekat dan wujud hakekat, 
sebagaimana banyak dari ahli kalam membedakan antara 
wujud Kabb dan hakekat-Nya. Dan banyak di antara mereka 
dan ahli filsafat membedakan antara wujud hal-hal yang 
mungkin dengan hakekatnya. Mereka mengatakan: "Tertib 
urutannya hanya ada pada hakekatnya, bukan pada wujudnya. 
Bahkan ia adalah azali dan ada selama-lamanya, tidaklah 
sesuatu darinya mendahului yang lain. Sekalipun hakekatnya 
berurutan sesuai dengan pengurutan akal, tapi tidak sama 
dengan tertib urutan d/at terhadap sifat atau urutan akibat 
setelah sebabnya." 

I1*' Al-Kutlabii/yah: pengikut Abu Muhammad 'Abdullah bin Sa'id bin 
Kullab. Mereka berprasangka bodoh bahwa sifat-sifat Allah © Itu 
bukanlah Dia $e dan bukan pulasclain-Nya Mereka juga mengatakan 
bahwa sifat-sifat Allah fet semuanya sama saja (tidak berbeda antara yang 
satu dengan yang lain), dan bahwa ilmu bukanlah quiirah juga bukan 
lainnya. Dan demikianlah semua sifat Allah fie (menurut mereka). 
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Mereka menjadikan hal mendahului, belakangan, dan 
berurutan, menjadi dua macam: 'aqli dan wujudi. Dan mereka 
mengatakan bahwa apa yang mereka tetapkan berupa 
keadaan berurutan, mendahului, dan belakangan, termasuk 
dalam urusan yang berkaitan dengan akal dan tidak berkaitan 
dengan wujud. 

Asy-Syaikh 'Abdurrahman jin 1 lasan - semoga Allah 
memberinya taufiq - berkata: "Kedua ucapan ini lebih buruk 
daripada ucapan Jahmiyyah tentang Al-Qur* an. Karena 
Jahmiyyah'351 mempunyai syubhat dalam ucapan mereka 
bahwa Al-Qur*an itu makhluk. Sedangkan mereka ini tidak 
memiliki syubhat sama sekali. Yang ada pada mereka hanyalah 
berkata tentang Allah ^ tanpa ilmu. Maha Tinggi Allah 
setinggi-tingginya dari apa yang mereka katakan." 

Mayoritas orang yang berakal cerdas mengingkari hal 
ini dengan ucapan: "Sesung-gtihnya ucapan mereka sangat 
jelas dan pasti rusaknya. Sesungguhnya berurutan, 
mendahului, dan belakangan, tidaklah dipahami oleh akal, 
kecuali jika sesuatu itu ada setelah selainnya, bukannya 
bersamaan." Sebagaimana mereka mengatakan: 
"Sesungguhnya akibat tidaklah ada melainkan setelah 
sebabnya, bukan ada secara bersamaan." 

Hal yang hendak kita katakan: Sesungguhnya jalan ahli 
kalam yang telah diada-adakan oleh Jahmiyyah dan Mu'tazilah 
-yang diingkari oleh Salaf uma Islam dan para imam mereka 

Ai-jahmiyyah. pengikut Al-Jahmein Shafwan. Al-Jahmiyyah merupakan 
sebuah firuah sesat yang berkeyakinan bahwa makhluk tidak mempunyai 
pilihan (yaitu dipaksa) di dalam berbuat, sedangkan amalan hanyalah 
dinisbatkan kepada makhluk secara uinjnii saja Mereka berprasangka 
bodoh bahwa iman ialah mengeral Allah Jte saja, sedangkan kekafiran 
ialah lidak mengenal Allah Surga dan Neraka adalah fana, serta 
berbagai macam biiVah lainnya. Uhal Al-Milal wan Nihal, 1/8(>. 
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Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah »3s mengatakan: "Jumhur 
penduduk alam semesta dari semua kelompok mengatakan: 

ini-pada hari ini telah menjadi ajaran Dienul Islam, menurut 
para ahli debat dan orang belakangan. Bahkan mereka 
meyakini bahwa barangsiapa yang menyelisihinya berarti 
telah menyelisihi Dienul Islam. Pacjahal kesimpulan seperti 
ini tidak pernah dikatakan oleh satu ayat pun dari Kitabullah 
dan tidak pula oleh satu haditspun dari Sunnah Rasulullah 
tidak pula dari seorangpun shahabat atau tabi'in. Maka 
bagaimanakah dikatakan bahwa ini adalah Dienul Islam, 
sementara tidak ditunjukkan demikian oleh Al-Qur'an, As-
Sunnah, serta ucapan seorangpun dari Salaf umat Islam?!! 

Kemudian muncullah dalam Islam orang-orang yang muthid 
(menyimpang), yaitu kalangan ahli filsafat dan selainnya. 
Mereka muncul dan tersebar setelah berlalunya masa-masa 
yang utama (tiga abad awal Islam). Cahaya Islam pun menjadi 
lemah pada semua zaman dan tempat yang mereka berkuasa 
di sana. Di antara sebab berkuasanya para penyimpang ini 
adalah sangkaan kaum muslimin bahwa Dienul Islam itu tiada 
lain adalah apa yang diucapkan oleh para ahli bid'ah itu. 
Mereka lalu memandang Dienul Islam yang sejati sebagai 
sesuatu yang rusak. Orang ekstrim di kalangan mereka 
menikam Dienul Islam dengan lisan dan tangan mereka. Kita 
katakan kepada para penyimpang itu: "Darimana kalian 
mengatakan ada sesuatu dari alam ini yang qadim (terdahulu 
atau mendahului)? Sedangkan dari akal tidak ada yang 
menunjukkan hal tersebut?" Maka pertama kali mereka kita 
tuntut untuk mendatangkan dalil, dan tidak ada dalil shahih 
yang mendukung mereka. 

Makhluk yang Pertama 
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'Sesungguhnya segala sesuatu selain Allah M adalah 
makhluk, yaig ada setelah semula tidak ada'. Inilah ucapan 
para rasul dan para pengikut mereka dari kalangan 
muslimin. Yahudi, Nasrani, dan selainnya. Ulama muslimin 
dari kalangan shahabat, tabi'in, dan orang-orang yang 
setelah mereka, telah berbicara tentang makhluk yang 
pertama ada. Mereka terbagi menjadi dua pendapat 
sebagaimana disebutkan oleh Abui 'Ala' dan selainnya: 

Pendapat pertama: 'Arsy. 
Pendapat kedua: Qalam (pena). 

Mereka menguatkan pendapat pertama, karena hal itulah 
yang ditunjukkan oleh AI-Qur'an dan As-Sunnah, bahwasanya 
tatkala Allah $s menakdirkan taqdir bagi seluruh makhluk 
dengan qalam (pena) yang Allah perintahkan untuk menulis 
di Lauhul Mahfuzh, ketika itu 'Arsy sudah ada di atas air. 
Sehingga Arsy telah tercipta sebelum qalam. 

Ketika berinteraksi dengan dalil-dalil ketuhanan, wajib 
untuk menempuh jalan ini. I lendaklah diketahui bahwa segala 
kesempurnaan yang dimiliki oleh makhluk, maka Sang Khaliq 
lebih berhak lagi untuk memilikinya. Sebab kesempurnaan 
makhluk menunjukkan kesempurnaan Khaliqnya. Sehingga 
apabila Allah $ 3 lebih berhak untuk mendapatkan 
kesempurnaan, tentu Dia lebih berhak untuk ternafikan dari 
kekurangan. Persoalan ini sangat jelas dan meyakinkan, di 
mana mereka semua menerima-nya. Allah 3£ berfirman: 

"Maka apakah (Allah) yang menciptakan itu sama dengan yang 
tidak dapat menciptakan (apa-apa)?" (An-Nahl: 17) 
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Apabila demikian halnya, adalah sesuatu yang bisa diterima 
oleh akal bahwa pelaku yang berbuat dengan qudrah dan 
kehendaknya tentu lebih sempurna daripada yang tidak 
memiliki qudrah dan kehendak. Madzhab Salaf dan para imam 
umat Islam adalah bahwa Allah disifati dengan sifat yang 
Dia $s tetapkan bagi Diri-Nya maupun yang Rasulullah 
tetapkan bagi Allah tanpa melakukan lahrif (mengubah) 
atau ta'thil (menghilangkan maknanya), serta tanpa takyif 
(menggambarkan) ataupun tamtsil (mcnyamakan-Nya dengan 
makhluk). Mereka menetapkan sifat-sifat yang Allah 
tetapkan untuk Diri-Nya, dan menafikan adanya kesamaan 
antara Allah dengan makhluk. Penetapan yang mereka 
lakukan tidaklah disertai dengan menyerupakan Allah &i 
dengan makhluk, dan pensucian yang mereka lakukan 
terhadap Allah tidaklah disertai dengan ta'thil. Allah 3£ 
berfirman: 

"Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah 
Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (Asy-Syuura: 11) 

Ayat ini membantah ahli ta'thil. Maksud yang hendak kami 
kemukakan adalah bahwa menetapkan nama dan sifat bagi 
Allah $j& tidaklah mengharuskan Allah & itu serupa atau sama 
dengan makhluk-Nya. 

Kemudian kita katakan sebagai yang kedua: Yang tersebut 
di dalam Kitabullah, bahwa Allah memiliki kekhususan 
ilahiyah, sehingga tidak ada ilah (sesembahan yang haq) 
kecuali Allah Inilah tauhid yang Allah & utus para rasul-

Madzhab Salaf Umat ini menyifati Allah 
dengan sifat yang Dia ^ dan Rasul-Nya tetapkan 
untuk Diri-Nya 
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Nya dengannya dan Allah menurunkan kitab-kitab-Nya 
untuknya, sebagaimana firman Allah 

"Dan Rabb kalian adalah Rabb Yang Maha Esa; tidak ada Rabb 
(yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang Maha Pemurah 
lagi Maha Penyayang." (Al-Baqarah : 163) 

Dan firman Allah 

"Janganlah kalian menyembah dua tuhan; sesungguhnya Dia
lah Rabb Yang Maha Esa." (An-Nahl: 51) 

Dan firman Allah 

A S <£' «3) >>> i ' J>^5 o; uliji i y > 

"Dor? /Co»»' t/rfflfc mengutus seorang rasulpun sebelum kamu, 
melainkan Kami wahyukan kepadanya: 'Bahwasanya tidak ada 
sesembahan (yang hak) melainkan Aku, maka sembahlah Aku'." 
(Al-Anbiyaa': 25) 

Yang semisal dengan ini sangat banyak di dalam Al-Qur'an, 
seperti firman Allah 

"Maka ketahuilah, bahwa sesungguhnya tidak ada sesembahan 
(Yangllaq) melainkan Allah." (Muhammad : 19) 

Dan firman Allah 

"Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada 
mereka: 'laa iluaha illallaah' (Tiada ilah yang berhak disembah 
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melainkan Allah), mereka menyombongkan diri." (Ash-
Shaaffat: 35) 

Prioritas Materi Dakwah Rasulullah $s 

Ringkasnya, inilah awal materi yang didakwahkan oleh 
Rasulullah tatkala beliau ^tbeisabda: 

• *i aAj Jj * i aj 's 51 >6i ^ 
TMif diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka 
bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang haq selain Aliah 
dan bahwasanya aku adalah utusan Allah."m 

Dan Rasulullah *s bersabda kepada Abu Thalib, pamannya: 

"Wahai paman, katakanlah iaa ilauha illallaah, seliuah kalimat 
yang dengannya engkau akan kuhela di sisi Allah nanti.'^ 

Rasulullah bersabda: 

HR. Al-Bukliari. KiftiM /MAU. Bab firman Allah 

(Kain» mereka berlanbal dan mendirikan shnlnl...), dan Ki'lnfiMivjnHfnl Uitd-ut 
orang yang murtad dan pembangkang, Bab Membunuh orang yang enggan 
menerima kewajiban-kewajiban (1/10 dan 9 /15 . hadits no. 1399 dan 
2946) Al-Imam Al-Bnkhari mengulanginya di tempat lain. Hadits ini 
juga diriwayatkan oleh Muslim, Kilabui Iman, Bab Perintah memerangi 
manusia (1/52-53, hadits no 20, 21. dan 22). Hadits ini diriwayatkan 
dari sejumlah shahaba' deng?n periwayatan yang beragam. 

, V I HR. Al-Bukhari, Kitabttl jana'iz. Bab |ika orang musyrik yang akan 
meninggal mengatakan "Laa ihmha iUallaah", juga dalam Kilah Mannqibul 
Atishat, Bab Kisah Abu Thalib Juga disebutkan pada beberapa tempat 
lain (2/95 dan 6/69, hadits 1360); Diriwayatkan pula oleh Muslim, Kiinbul 
Iman, bah Dalil tentang sahnya keislaman orang tatkala akan meninggal 
(1/54-55, hadits 25). 
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"Talqinlah orang yang akan mati dari kalian dengan Laa ilaaha 
illallaah."™ 

Semua hadits ini disebutkan dalam kitab-kitab Shahih. 

Dan perkara ini termasuk yang paling jelas diketahui 
sebagai bagian dari Dien Nabi Muhammad 2£, yaitu Tauhid 
Uluhiyyah; bahwasanya tidak ada sesembahan yang haq 
kecuali Allah 

Macam-Macam Ucapan 

Ucapan ada dua jenis: 
1. Apa yang dinashkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka 

wajib atas setiap muslim untuk membenarkannya. 
2. Apa yang tidak mempunyai dasar dari nash maupun ijma\ 

maka tidak wajib untuk diterima dan tidak pula dibantah 
sampai diketahui maknanya. 

W HR. Abu D a w u d , Kitabul Jeita'tz, Bab iatqin ( 3 / 2 S 8 - 2 5 9 ) . Juga 
diriwayatkan oleh Al-l lakim dalam Al-Mustadrak, Kitabul Jaiw'iz, Bab 
Siapa yang akhir urapannya... (1/351). Al Hakim berkata: "Ini hadits 
yang shahih sanadnya, namiui tidak dikeluarkan oleli Syaikluin (Al-
Bukliiin dan Muslim)." 

Dishaluhkan oleh Al-Atbani dalam Shahih Sunan Abi Dawud (2/ 
6()2, no. 2674), c e t Al-Maktab Al-lslami. 
HR. Muslim, Kitabul funa'iz. Bab Mentalqin orang-orang yang akan 
meninggal dengan Laa ilaaha illallaah (2/631) hadits no. 916 dari Abu 

Dawud, Kitabul Jana'iz, Bab Talqin (3 /?59) , juga At (irmid/.i, Kilabul 
jana'iz. Bab tentang Mcnlalqin orang sakit tatkala akan meninggal dan 
mendoakan kebajikan untuknya (2/225); serta Ibnu Majah, Kiiubul jana'iz. 

"Barangsiapa yang akhir ucapannya adalah Laa ilaaha 
illallaah, niscaya dia masuk Surga. " m 

Dan Rasulullah bersabda: 



Asy-Syaikh Abdurrahman bin Hasan ) 

Adapun ucapannya-. 
*• - ' > Y i** 

"/i/w v'fl/ig se/mn A/fo/r adalah muhdats (baru)", maka mi 
benar. 

Dhamir (kata ganti) pada Jl^. C kembali kepada Allah -fe. 
Ketika disebutkan sebuah nama secara zhahir atau dengan kata 
ganti, maka kandungan nama sifat-sifatnya termasuk dalam 
yang dinamai itu. Jadi nama silat-silat itu tidaklah keluar dari 
namanya. Siapa yang mengatakan: "Saya herdo'a kepada Allah 

atau "Saya beribadah kepada-Nya", maka ia hanyalah 
berdo'a kepada Dzat Yang Maha Hidup, Maha Mengetahui, lagi 
Maha Kuasa, Dzat yang memiliki sifat ilmu, kekuasaan, dan 
seluruh sifat yang sempurna. 

Adapun ucapannya: 

'Karena Dia adalah satu, bukannya jasmani." 

jika • ang dia maksud dengan kata ' satu ' adalah 
sebagaimana yang dimaksudkan oleh Allah ^ dan Rasul-Nya 
seperti dalam Nrman-Nya: 

"Dan Rabb kalian adalah Rabb Yang Maha Esa." (Al-
Baqarah : 163) 

Dan firman-Nya 

"Dan Dia-lah Rabb Yang Maha Esa lagi Maha Perkasa." (Ar-
Ra'd : 16), maka hal ini benar. 

Namun jika yang dia kehendaki dengan kata 'satu* itu 
adalah sebagaimana yang dimaksudkan oleh Jahmiyyah -
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yang menalikan sifat-sifat dari Allah yaitu bahwasanya 
Allah adalah Dzat yang tidak memiliki sifat; maka d/al 
yang satu ini tidaklah mempunyai hakekat dalam kenyataan, 
hanya ada dalam khayalan dan tidak ada bentuknya. Sebab 
tidak mungkin ada dzat yang tidak memiliki sifat. Dan tidak 
mungkin pula ada dzal yang hidup, tahu, dan kuasa namun 
tidak mempunyai kehidupan, pengetahuan, dan kekuasaan. 
Sehingga, sekedar menetapkan nama namun tanpa sifatnya 
merupakan pemutarbalikan terhadap dalil akal dan 
pemahaman yang pendek terhadap dalil naqli. 

Dasar dan Inti Kebahagiaan 

Hingga ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah "Sebagai 
kesempurnaan hal tersebut kita katakan: Sesungguhnya 
manusia wajib beriman kepada Allah dan Kasul-Nya. Mereka 
harus membenarkan apa yang beliau kabarkan dan menaati 
apa yang beliau perintahkan. Inilah poros kebahagiaan." 

Al-Qur'an selunihnya membenarkan dan menetapkan 
asas ini. Allah berfirman: 

"Alif ia m Mim. Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan 
padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa, (yaitu) mereka 
yang btrimun kepada yang ghaib, yang mendirikan shatat dan 
menafkahkan sebagian rizki yang Kami anugerahkan kepada 
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mereka, dan mereka yang beriman kepada Kitab (Al-Qur'an) 
yang telah diturunkan kepadamu dan Kitab-kitab yang telah 
diturunkan sebelianmu, serta mereka yakin akan adanya 
(kehidupan) akhirat. Mereka itulah yang tetap mendapat 
petunjuk dari Rabb mereka, dan merekalah orang-orang yang 
beruntung." (Al-Baqarah : 1-5) 

Dalam ayat-ayat ini A l l a h - telah menyifati kaum Mukminin 
yang memiliki keyakinan penuh, bahwasanya mereka 
mendapatkan hidayah dan keberuntungan. 

Dan Allah berfirman tatkala menurunkan Adam i§§p-
dari Surga: 

V l 0 W a J X 9 ' -J-* £ j l t^ -LA ^ ^ SffUjjlj U j i . . . ^ 

7#fl datang kepadamu petunjuk dari-Ku, maka barangsiapa 
yang mengikuti petunjuk-Ku, ia tidak akan sesat dan tidak 
akan celaka. Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku. 
maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan 
Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam 
keadaan buta. Berkatalah ia: 'Ya Rabbku, mengapa Engkau 
menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku 
dahulu adalah seorang yang melihat?' Allah berfirman: 
'Demikianlah, telah datang kepadamu ayat-ayat Kami, maka 
kamu melupakannya. Dan begitu (pula) pada hari ini kamupun 
dilupakan'." (Thaahaa : 123-126) 
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Hingga urapan Syaikhul Islam "Allah $ 4 telah mengutus 
para rasul dengan membawa ajaran yang menetapkan 
kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah $ s secara 
terperinci, serta secara global menafikan kekurangan dan 
penyamaan Allah dengan makhluk1*1." 

Rabb memiliki sifat-sifat yang sempurna dengan 
kesempurnaan yang tidak terbalas. Dia Maha Suci dari 
segala bentuk kekurangan, sehingga tidak mungkin Allah Jj£ 
mempunyai sifat yang hanya sebanding dengan 
kesempurnaan makhluk-Nya. 

Adapun sifat kekurangan, maka Allah 3& Maha Suci darinya 
secara mutlak. Sedangkan sifat-sifat kesempurnaan Allah 

lJ1'l Berbeda dengan banyak ahli bid'ah yang menetapkan (nama dan sifat) 
bagi Allah fti secara global dan menalikan dari-Nya .secara terperinci. 
Maha Tinggi Allah dengan ketinggian yang besar dan apa yang mereka 
katakan. 

Allah lelah mengabarkan bahwa barang-siapa mengikuti 
hidayah yang telah datang dari sisi-Nya. berupa apa yang dibawa 
oleh para rasul, maka dia lidak akan tersesat dan tidak pula 
akan sengsara. I iidayah itu adalah Adz-Dzikr (Peringatan) yang 
Allah turunkan, yakni kitab-kitab yang dengannya Allah 
utus para rasul. Dalilnya adalah firman Allah S setelah itu: 

"Demikianlah, telah datang kepadamu ayat-ayat Kami, maka 
kamu melupakannya." (Thaahaa : 126) 

Penetapan yang terperinci bagi sifat-sifat 
kesempurnaan Allah v-- dan Penafian secara global 
terhadap sifat-sifat kekurangan dari-Nya 
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maka tidak ada sesuatu pun yang menyamai -bahkan tidak 
pula mendekati- Allah dalam hal tersebut. 

Pensucian ada Dua Macam 

Pensucian terkumpul pada dua macam: 
1. Menafikan kekurangan. 
2. Menafikan adanya yang menyerupai Allah S dalam sifat 

kesempurnaan-Nya. 

Sebagaimana ditunjukkan oleh surat Al-lkhlas ayat 1: 

"Katakanlah: 'Dia-lah Allah, Yang Maha Esa'." (Al-lkhlash : 1) 

Dan yang selainnya. Begitu pula yang ditunjukkan oleh 
akal sehat, serta bimbingan Al-Qur'an terhadap akal yang 
menunjukkan hal tersebut. 

Bahkan Allah & telah mengabarkan bahwa di akhirat ada 
berbagai macam nikmat yang tidak ada yang menyerupainya, 
seperti beragam makanan, pakaian, minuman, hubungan 
pernikahan, dan lainnya. 

Ibnu Abbas sfe, berkata: "Di dunia ini tidaklah ada sesuatu 
yang berada di Surga kecuali namanya saja (yang sama)."'41 ' 

Maka hakekat isi Surga jauh lebih besar dibandingkan 
hakekat isi dunia, yang mana kadar perbedaan itu tidak 
diketahui. Padahal keduanya sama-sama makhluk. 

HU HR. Abu Nu'aim dalam Shifatul Jannah (21/2) . Dan diriwayatkan pula 
oleh Adh-Dhiya' AI-Maudisi dalam Al-Mukhtarah (2/195, 198). I'oros 
sanad keduanya melalui Waki', dia l$iqnlt dan termasuk rijal (periwayat 
hadits) Asy-Syaikhan, sehingga sanad hadits tersebut shahih. Al-Mundziri 
berkata dalam At-Targhib (4/278): "Diriwayatkanoleh AI-Baihaqi dengan 
sanad yang layyid." Lihat As-Silsilah Ash-Shahihah (5/219, no. 2188). 
AI-'Allamah Al-Albani « f c berkata dalam Shahih Al-Jami' (no. 5410): 

Shahih. ir 
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Dalam Ash-Shahih dari Nabi 3§, beliau sg bersabda: 
1 ' , i , , A f 

"Allah berfirman: 'Sesungguhnya Aku telah menyediakan 
bagi para hamba Ku yang shalih apa yang tidak pernah dilihat 
oleh mata, tidak pernah didengarkan oleh telinga, dan tidak 
pernah terlintas dalam qalbu manusia'."^ 

Jika dua makhluk yang sama namanya ini berbeda 
hakekatnya, yang tidak diketahui seberapa besar ukuran 
perbedaannya di dunia, maka sangatlah jelas bahwa sifat yang 
dimiliki oleh Rabb berupa kesempurnaan tentu berbeda 
dengan sifat para makhluk-Nya. Dan perbedaannya pasti lebih 
besar dibandingkan perbedaan antar makhluk. Oleh karena 
itu, makiluk yang paling mengenal Allah §fe (yakni Rasulullah 
&) bersabda di dalam Ash-Shahih^: 

HR. Al-Bukhari dalam Shahih-nya, Kitab Bad'it Khalqi, Bab Riwayat 
tentang sifal surga dan bahwa ia telah diciplakan, juga dalam Kitab At-
TafsirM-Qur'an, Bab'tafsir surat Tanzil As-Sajdah. Al-Bukhari berulang-
ulang menyebutkannya dalam beberapa tempat dalam kitab Shahih-nya 
(4/118 dan 6/116). Hadits ini diriwayatkan dari Abu llurairah (no. 
324*1 dan 7498); diriwayatkan pula oleh Muslim dalam Shahih-nya, Kitab 
Al-jamah wa Shifati bia'iiniha wu Ahliku, awal kitab (4/2174); juga Al-
Tirmidzi dalam Jami'-nya, Kitab At-Tafsit, Bab Tafsir surat As-Sajdah (5/ 
2 6 ) ; dan Ibnu Majali, Kitab Az-Zuhd, Bah Sifat Surga ( 2 / 1 4 4 7 ) . 

Shahih Muslim, Kitab Ash-Shalat, Bab Bacaan ruku' dan sujud (1/352) ; 
Hadits dari 'Aisyah (no. 486); diriwayatkan pula oleh Abu Dawud, 
Kitab Ash-Shalat, Bab Do'a niku' dan sujud (1/322); At-Tirmidzi, Kitab 
Ad-Daatimt, Bab Kami diberi hadits oleh Al -Anshari, Ma'n mengabarkan 
kepada kami.. . . (5/187) ; juga Ibnu Majali, Kitab Ad-Du'a', bab Do'a 
perlindungan Rasulullah (7/1262-1263). 



Asy-Syaikh Abdurrahman bin Hasan 

"Saya tidak sanggup untuk menjangkau puncak pujian untuk-
Mu. Bahkan Engkau adalah sebagaimana yang Engkau pujikan 
untuk diri-Mu'." 

Dan dalam do'a beliau yang diriwayatkan oleh Ahmad dan 
Ibnu Hibban di dalam Shahih-nya dari Ibnu Mas'ud Nabi 
M yang bersabda: 

jnj ifoJi- :'S& A=̂  J3>- ̂  itk£ W U 

i ' •* ' s • 1 t ' , 'i f ' ' 

&£LA^ iCilU- j > ftjtef aC1\p^ f iktif ^ a I j ^ ^ i ^ l - o 

JJL? ' c ? ^ 9 fty r*^H* 0 ^ 3*̂  O 1 ' - ^ ^ *̂ *3«H rb& 
. A S - - V ' - ' 

-* ' ' - . ' ' • l \ ' l t •* • ' - - * l' K' J' > ' ' 
a^js i _ ^ o i >^ l _^»- a 

^^J i Lu 5̂ *1 <<jil i j i - j ^ ; y i i . U-ji A ^ i - j ^ - ifoiij i l t j 

"Tidaklah seorang hamba ditimpa kesusahan atau kesedihan 
sama sekali lalu ia berkata: 'Ya Allah, aku adalah hamba Mu, 
anak dari hamba laki laki dan hamba perempuan-Mu. Ubun-
ubunku ada di tangan-Mu^. Saya memohon dengan semua 
nama yang Engkau miliki. Engkau namakan diri-Mu dengannya. 
Engkau menurunkannya dalam kitab-Mu, Engkau ajarkan 
kepada seseorang dari makhluk Mu, atau Engkau 
merahasiakannya dalam ilmu ghaib di sisi-Mu, (saya memohon) 
agar Engkau menjadikan Al-Qur'an yang agung sebagai 

" " Dukun luidiu. ada kif«i/li: 
i ' s • 

"Hukitm-Mti berlaku pedaku, kepiilusauMu adil iwlukkti." Demikian pula 
yang tertulis dalam Al-Minhaj. 
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kesenangan qalbuku, cahaya dadaku, tulangnya kesedihanku, 
hilangnya kesusahanku'; melainkan Allah akan hilangkan 
kesusahannya dan menghilangkan kesedihannya kemudian 
menggantinya dengan kegembiraan." Para shahabat bertanya: 
"Ya Rasulullah, bolehkah kami mempelajari kalimat-kalimat itu?" 
Rasulullah #s menjawab: "Tentu. Setiap orang yang mendengar 
katinya sepantasnya mempelajarinya."1^ 

Nampaklah dari hadits ini bahwa Allah mempunyai 
nama-nama yang Dia <£e rahasiakan dalam ilmu ghaib di sisi-
Nya, yang tidak diketahui sekalipun oleh para Malaikat atau 
Nabi. 

Nama-nama Allah & Mengandung Sifat-sifat-Nya 

Nama-nama Allah mengandung sifat-sifat-Nya. Nama-
Nya bukan sekedar nama bagi Dzat saja, seperti nama-Nya: 
AI-'Alim (Dzat yang Maha Berilmu), Al-Qadir (Maha Kuasa), Ar-
Rahim (Maha Penyayang), At-Karim (Maha Pemurah), Al-Majid 
(Maha Mulia), As-Sami' (Maha Mendengar), Al-Bashir (Maha 
Melihat), dan seluruh nama-nama Allah $&yang maha indah. 

Allah & berhak memiliki kesempurnaan yang mutlak. 
Karena Dialah yang Diri-Nya sendiri merupakan Dzat yang 
wajib keberadaannya. Dia tidak mungkin mengalami 
ketiadaan, dan tidak mungkin ada makhluk yang lebih 
sempurna dari Al-Khaliq $ 5 . Maka Al-Khaliq ^ yang 
keberadaan Diri-Nya itu wajib, paling berhak memiliki 
kesempurnaan. 

r IR. Al-tmam Ahniad dalam Al-Musiiad (5/266-268, no. 3712 dan 6/153-
154, no. 4318). Dishahihkan oleh Asy-Syaikh Ahmad Syakit si&. Hadits 
ini diriwayatkan dari 'Abdullah bin Mas'ud & • Hadits ini juga 
diriwayatkan oleh AMiakim dalam Mustadrak-nya (1/5(19-510). 
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Hingga ucapan Syaikhul Islam "Rabb $j berhak 
memiliki kesempurnaan secara terperinci sebagaimana yang 
dikabarkan oleh para rasul. Sesungguhnya Allah lelah 
mengabarkan bahwa Dia Maha Mengetahui segala sesuatu, 
Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maha Mendengar. Maha 
Melihat. Maha Berilmu, Maha Perkasa, Maha Bijak, Maha 
Pengampun, Maha Penyayang, Maha Kasih, dan Maha Mulia. 
Dan Allah juga mengabarkan bahwa Dia & mencintai 
orang-orang yang bertacjwa, yang berbuat baik dan sabar. 
Dia &i juga ridha kepada orang-orang yang beriman dan 
beramal shalih. Dia & tidak menyukai kerusakan, dan lidak 
meridhai kekufuran bagi hamba-Nya. Dia menciptakan 
seluruh langit dan bumi selama enam masa, kemudian Dia 
& beristiwaVbersemayam di atas 'Arsy. Dia juga 
mengabarkan bahwa Dia berbicara dengan Musa 
memanggil dan berdialog dengannya, dan hal-hal lain yang 
telah dinashkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah." 

Allah berfirman tentang pcnsucian Diri-Nya: 

"Tidak ada sesuatupim yang serupa dengan Dia, dan Dia-lali 
Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (Asy-Syuura : 11) 

Dan firman-Nya -fe: 

"Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan 
Dia?" (Maryam : 65) 

Allah Berhak Memiliki Kesempurnaan secara 
Terperinci 
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D«iii fiiinan-Nya 3£: 

"Maka janganlah kalian mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah." 
(An-Nahl: 74) 

Dan firman-Nya 
- + m M' ^ M 

"Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia." (Al-

"Karetia itu janganlah kalian mengadakan sekutu-sekutu bagi 
Allah, padahal kalian mengetahui." (Al-liauarah : 22) 

Hingga ucapan Syaikhul Islam "Nama Allah Ash-Shamad 
(Dzat tempat bergantung) mengandung sifat kesempurnaan. 
Sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas ia 
mengatakan: "Al-Alim (Yang Maha Berilmu) artinya Dzat yang 
sempurna i!mu-Nya. Al-Qadir (Dzat Yang Maha Kuasa) ialah 
Dzat yang sempurna kekuasaan-Nya. As-Sayyid (Pemimpin) 
adalah Dza: yang sempurna kepemimpinan-Nya. Asy-Syarif 
(Yang Maha Mulia) ialah Dzat yang sempurna ke; i!iaan-Nya. 
AI-'Azhim (Dzat Yang Maha Agung) ialah Dzat yaiv- sempurna 
keagungan-Nya. Al-Halim (Yang Maha Penyantun) ialah Dzat 
yang sempurna sifat penyantun-Nya. Al-Hakim (Yang Maha 
Bijak) ialah Dzat yang sempurna kebijakan-Nya. Dan Dzat 
yang memiliki kesempurnaan dalam hal kemuliaan dan 
kepemimipinan. Dialah Allah yang semuanya ini adalah 
sifat-Nya." 

Al-Ahad (Yang Maha Esa) mengandung peniadaan adanya 
hal yang serupa untuk-Nya. Pensucian yang Allah berhak 
mendapatkannya ada dua macam: 

Ikhlash: 4) 

Dan firman-Nya 5g: 
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Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah sfe berkata: "Tatkala Al-Imam 
ini menyebutkan tentang kelompoknya bahwa merekalah 
yang benar dalam masalah tauhid, bukan yang selain mereka, 
maka kitapun perlu untuk memberikan keterangan tentang 
hal ini. 

Kami katakan: Apa yang dia sebutkan berupa kata jism 
(jasmani) dan rentetannya, sesungguhnya lafazh ini —dalam 
pembicaraan mengenai sifat-sifat Allah tidak pernah 
disebutkan oleh Al-Qur'an ataupun As-Sunnah, tidak dalam 
bentuk penafian maupun penetapan. Tidak ada seorang 
shahabat pun, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ahlul bait, maupun 
selainnya, yang pernah berbicara dengan lafazh ini."4*'1 

•**' Jika yang dimaksudkan dongan kala "Jasmani" adalah bahwa Allah ic 
tidak mempunyai Dzat yang mempunyai sifat-sifat yang mesti dan layak 
bagi-Nya, maka ini adalah perkataan yang bathil. Sebab Allah -fr. 
mempunyai Dzat yang hakiki yang mempunyai banyak sifat, dan Dia -!< 
m e m p u n y a i wajah, tangan, mata , dan kaki. Namun jika yang 
dimaksudkan dengan kata "Jasiiani" adalah tubuh yang terausun dari 
tulang, daging, darah, dan yan* serupa dengan itu, maka Ini mustahil 
bagi Allah 

Lihat Syarhul 'Aqidali Al-Wa.sithiyy»h knryn Asy-fiynikh Muhflmmad 
Al-'t'tsaimin hai 321. 

1. Penafian kekurangan dari Allah 
2. Penafian adanya makhluk yang menyerupai sifat-sifat 

kesempurnaan Allah sekaligus menafikan adanya 
persamaan antara Allah 3& dengan selain-Nya dalam 
keseluruhan sifat-sifat itu, sebagaimana yang 
ditunjukkan oleh surat AJ-Ikhlash ini. 

Lafazh Al-Jism (Jasmani) 
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Lafazh A r a h 

Adapun ucapannya: "Dan tidak pula Dia & tidak berada 
pada suatu arah", maka dikatakan: Di dalam menyebutkan 
kata 'arah* untuk Allah gs, manusia terbagi menjadi tiga 
kelompok: 

Ada yang menalikan. 
• Ada yang menetapkan. 
- Ada yang memerinci. 

Perselisihan ini juga ada pada kelompok yang menetapkan 
sifat-sifat Allah yakni dari kalangan para pengikut imam 
yang empat dan yang semisal mereka dari Ahlul Qur'an dan 
Sunnah. Namun perselisihan tentang penafian atau penetapan 
hal tersebut merupakan perselisihan secara lafazh saja, bukan 
dalam hal makna. 

Penjelasannya: Bahwa lafazh 'arah' bisa dimaksudkan 
sebagai sesuatu yang wujud (ada), dan bisa pula 
dimaksudkan sebagai sesuatu yang tidak ada. Perkara yang 
sudah jelas bagi kita semua bahwa tidak ada yang wujud 
selain Al-Khaliq dan makhluk. 

Maka jika yang dimaksudkan dengan kata 'arah' ialah 
sesuatu yang wujud selain Allah maka arah itu adalah 
makhluk. Padahal Allah $s tidak dibatasi dan tidak pula 
diliputi oleh apapun dari makhluk-Nya, serta Allah 
terpisah dari para makhluk. 

Sedangkan kalau yang dimaksudkan dengan 'arah' adalah 
sesuatu yang tidak ada, yaitu apa yang di atas falak ini, 
maka di sana tidak ada selain Allah M. 

)ika dikatakan: "Allah 2& berada pada suatu 'arah'", maka 
arti kalimat ini: Allah berada di atas alam di mana batas 
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makhluk berakhir di sana, sehingga Allah ^ berada di atas 
segala sesuatu. 

Apabila demikianlah keadaan-Nya, maka boleh jadi dia 
berargumen bahwa karena Allah tidak berada pada suatu 
arah, maka itu menunjukkan bahwa Allah tidak akan bisa 
dilihat. 

Pembahasan ini diperselisihkan oleh orang-orang yang 
menetapkan adanya ra'yah (Allah bisa dilihat). Jumhur 
berpegang kepada petunjuk sabda Rasulullah 

- ^rpj ( j * * kJ~*~2\ u> p>o_, ^ p^j 

"Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana 
kalian melihat matahari dan bulan, (yakni) kalian tidak 
terhalangi untuk melihat-Nya."iA7] 

Hadits ini dinukilkan melalui banyak jalur, melimpah 
bahkan mencapai tingkat mutawatir menurut ahli hadits. 
Mereka semua sepakat tentang keshahihan hadits ini. Hadits 

I ladits ini diriwayatkan dari sekelompok shahabat, di antaranya; 'Ali bin 
Abi Thalib, Jabir bin 'Abdillah, dan Abu Hurairah * di dalam Shahih 
Al-Bukhari, Kitab A t Tafsir, Bab Firman Allah Jjft: 

"Sesungguhnya Albih tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar dzarrah." 
(An-Nisaa': ) 

Dan dalam Kitab Al-Tituhid, Bab firman Allah 

i Z % J j S > b > 
"Wajah-wajah (orang viang mukmin) pada hari itu berseri-seri. Kepada 
Rabbnyaltdi mereka melihat." (Al-<Jiyaaniah: 22-2.1) 

( 6 / 4 4 4 5 dan 9/127-128, hadits 554 dan 7436), dan Imam Al-Bukhari 
mengulang-ulanginya; Juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam 
Kitabul biwn. Bab Mengelabui tara melihat Allah 3s (1/164, hadits 182); 
Abu Dawud dalam Kitab As Sunnah, Bab lenUing ru'yah (4/322-323); At 
Tinnid?i dalam Kitab Shifalil Jamiah, Bab Riwayat lentang melihat Rabb 
Tubarakii wa Ta'ala (4/92-93) ; Ibnu Majali dalam Al-Mucjaddimah, Bab 
l'erkara yang diingkari Al Jahmiyyah (1 /63 64). 
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Mayoritas manusia berpandangan bahwa Allah berada 
di atas alam. Sekalipun ada sebagian dari mereka yang tidak 
menggunakan kata 'arah', tapi mereka meyakini dengan hati 
dan mengucapkan dengan lisan mereka bahwa Rabb mereka 
ada di atas mereka. Dan mereka mengatakan: "Sesungguhnya 
ini perkara yang menjadi fitrah dan tabiat manusia." 

Sebagaimana Asy-Syaikh Abui l-adhl Al-HamdaniH*' berkata 
kepada orang yang mengingkari isliwa' (naik, tinggi), di mana 
mereka mengatakan: "Seandainya Allah ber-istiwa' di atas 
Arsy, tentu terjadi berbagai peristiwa pada Allah g i . " Maka 
Abui Fadhl menjawab yang maknanya: "Sesungguhnya istiwa' 

Dalam Al-Minhaj ( 2 / 6 4 2 ) tertulis Abu Ja'far Al-Hamdzani . Dan 
demikianlah yang tertulis di kebanyakan kitab. Adz-Dzahabi berkata 
dalam Al-'Ibar (4/85) tentang para ulama yang wafat tahun 531 H r "Abi 
Ja'far A U lamd/ani Muhammad Ibnu Abi'Ali Al-I lasan bin Muhammad, 
seorang hafi/.h yang •Jtni?iri>. Dia melakukan perjalanan (menuntut ilmu) 
dan meriwayatkan dari Ibnu An-Naqur. Abu Shalih Al-Muadzdiin, dan 
Al-1'adhl bin Al-Muhibb, serta orang-orang yang setingkat dengan mereka 
di Khurasan, Irak, dan Hija/. Ibnus Sam ani mengatakan: 'Saya tidak 
mengetahui balnva di masanya ada orang yar.g yang lebih banyak 
mendengarkan (iiv>-nyai)daripada dia.' Beliau meninggal pada bulan Dzul 
Qa'dah." 

ini disebutkan dari banyak sisi, namun jalur-jalurnya telah 
dikumpulkan oleh para ahli hadits seperti Abui I lasan Ad-
Daraquthni, Abu Nu'aim Al-Ashbahani, Abu BakrAI-Ajurri, dan 
selainnya. 

Para penulis kitab Shahih seperti Al-Imam Al-Bukhari dan 
Muslim lelah meriwayatkannya dari banyak jalan yang 
menghasilkan ilmu yang pasti dan meyakinkan -bagi orang 
yang mengetahuinya- bahwa Rasulullah % memang 
mengatakan demikian. 

Allah $ di atas Alam 
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itu kita ketahui dengan nash Andaikan tidak ada nas h yang 
mengatakannya, tentu kitapun tidak mengetahuinya. Ayo, 
kita tinggalkan dulu adu argumen ini. Kabarkan kepada kami 
tentang hal yang secara otomatis ada di dalam hati kita semua, 
yakni bahwa tidak ada seorang pun yang berpengetahuan 
mengucapkan 'Ya Allah', melainkan sebelum dia mengucapkan 
dengan lisannya, pasti dia mendapati di hatinya ada sesuatu 
yang mengarahkan bahwa Allah 1B> ada ci atas. Orang yang 
berdo'a ini lidak akan menoleh ke kanan ataupun ke kiri. 
Maka apakah engkau mampu menolak apa yang muncul di 
hati kita secara otomatis itu?" 

Maka orang tersebut memukul kepalanya dan berkata: 
"Saya telah dibingungkan oleh Al-Hamdani! Saya telah 
dibingungkan oleh Al-Hamdani!"'*'' 

Yang terkandung dalam ucapan Asy-Syaikh Abui Fadhl Al-
Hamdani ini: Bahwa iiiguiiieniiiii yang menafikan bahwa Allah 
& s ada di atas -kalaupun benar- maka itu hanyalah teoritis. 
Padahal kita mendapatkan pengetahuan yang pasti dalam 
hati kita tentang perkara itu. Kita tidak sanggup menolak 
penetapan bahwa Allah berada di atas alam. Maka apakah 
engkau mempunyai daya untuk menolak keyakinan yang ada 

Kisah ini terdapat dalam Siyar A'Iam An-Nuba;a' 18/475, Mukhtashar 
AI-'Uluw (hal. 277), dan Thabaqat As-Subki (5/190). 

Al - 'Al lamah Al-Albani o i S berkata tentang kisah ini dalam 
Mukhtashar A1-'l,*luw (hal. 277): "Sanad kisah ini slmhih, berturut-turut 
di dalamnya para hafizh. Sedangkan Abu Ja'far namanya adalah. 
Muhammad bin Abi 'Ali Al-Hasan bin Muhammad Al-l lamdani , 
meninggal tahun 531 H. Ibnu Taimiyyah telah menyebutnya dalam 
Majmu'ah Al-Fatawa (4/4'l) sebagai 'Syaikh yang berilmu'. Tampaklah 
bagiku bahwa kebimbangan ini terjadi sebelum tetapnya amdah Abui 
Ma'ali Al-Juwaini di atas manhaj Salaf. Bahkan mungkin hal itu menjadi 
Utik awal menuju penelitiannya yang dia jelaskan pada ucapannya yang 
lalu dalam Ar-Risalah An-Nizhamiyyah." 

f . ; — - : " - v , * ~ - .—u . —.. .—. —w - ~ ~ • - - -
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Syaikhul Islam berkata: "Telah berlalu penukilan dari 
:namiyyah|,KI1 tentang apakah perbuatan namba diciptakan 
-ieh Allah Ada dua pendapat di kaiangan mereka. 

Demikian pula dalam madzha!) Zaidiyyah'511. 

Al-Asy'an berkata: 'Zaidiyyah berbeda pendajv; tentang 
perbuatan hamba. V1er-/1 'erbagi menjadi dua k'.-ompok: 

• Kelompok pertama, bot keyakinan bahwa i .rbuatan 
hamba adalah ciptaan Allah yang Dia ciptakan dan 
adakan setelah semula tidak ada. Sehingga perbuatan para 
hamba adalah perkara yang baru (lawan qadim). 

• Kelompok kedua, berkeyakinan bahwa perbuatan hamba 
bukanlah ciptaan Allah $s dan bukanlah sesuatu yang baru. 
Bahkan perbuatan hamba adalah hasil usaha para hamba 
yang mereka adakan dan lakukan.' 

|TO| biummjualr Kelompok yang berpendapat bahwa hanya'AU-tayang berhak 
menjabat kedudukan sebagai Imam (Pemimpin negara Islam) dengan ucapan 
yang jelas menunjuk beliau Men-ka lidak menggunakan Uiluisa kiasan 
dengan menyebutkan ciri, namun langsung menunjuk kepada lx.liau A<- lihat 
AI-Milal wan Nihal (1/162) danUihul Mad/hah Asy-Syi'ah Imamiyyah 
M-ltsna 'Asyariyyah karya DR. Nashir Al-QaMari (1/102). 

I*'1 Az-7.aidiuunlr. Pengikut Zaid bir 'Ali bin Al-Husain bin 'Ali bin A b' 
Thalib. Mereka dinamakan dengan A/.-Zaidiyyah sebagai penisbaiait 
kepada Zaid. Kelompok ini mrnyempal dari Imamiyyah ketika Zaid bin 
'Ali ditanya tentang Abu bakr dan Lmar maka beliau -a mende'akan 
keduanya mendapatkan riilha Allah & Sekelompok orang menolak (Arab: 
rafadlia) hal ini. sehingga mereka dinamakan Ratidhah (kelompok yang 
menolak). Adapun kelompok Syi'ah yai.g tidak menolaknya disebut 
Zaidiyyah. Zaidiyyah ini scjalar dengan Mu'taztlah dalam masalah 
aqidah. Lihat Ushul Madzhab Asy-Syi'ah Al-Itsna 'Asy'ariyyah. 

;;i dalam hati itu, yang mengharuskan kita menerima tanpa 
nampu untuk menolaknya dari jiwa kita?! 

Masalah Penciptaan Perbuatan Hamba menurut 
Imamiyyah dan Zaidiyyah 
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Hingga ucapan Syaikhul Islam 

"Sisi yang kedua: Penukilannya dari kelompok mayoritas 
bahwa hamba tidak mempunyai pengaruh dr.iam ha! 
kekufuran atau kemaksiatan, merupakan sebuah penukilan 
yang bathil. Bahkan jumhur Ahlus Sunnah yang menetapkan 
tacidii dari semua kelompoknya mengatakan: 'Sesungguhnya 
hamba melakukan perbuatannya secara hakiki dan 
mempunyai kemampuan yang hakiki.' 

Mereka lidak mengingkari adanya pengaruh sebab yang 
bersifat alami. Bahkan mereka mengikrarkan apa yang 
dii unjukkan oleh syariat dan akal bahwa Allah $s menciptakan 
awan dengan sebab angin, menurunkan air dengan sebab awan, 
dan menumbuhkan tanaman dengan sebab air. Mereka tidaklah 
mengatakan bahwa kekuatan dan labial yang ada pada makhluk 
tidak mempunyai pengaruh. Bahkan mereka mengatakan 
bahwa semua itu mempunyai pengaruh, secara lafazli maupun 
makna. Sampai-sampai disebutkan kata 'bekas/pengaruh' pada 
semisal firman Allah §£-: 

Saya katakan: Balikan mayoritas Syi'ah generasi yang 
pertama menetapkan tatjdir. Pengingkaran terhadap taqdir 
hanyalah muncul dari generasi belakangan mereka, 
sebagaimana pengingkaran terhadap sifat-sifat Allah 
Sesungguhnya mayoritas generasi awal mereka dahulu 
mengikrarkan penetapan sifat-sifat Allah Sedangkan 
riwayat yang dinukilkan dari ahlul bait tentang penetapan 
silat-silat Allah - jumlahnya hampir tak terhitung." 

Pendapat Ahlus Sunnah tentang Perbuatan para 
Hamba 
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Yang lebih parah dari hal itu adalah ucapan Al-Asy'ari: 
"Sesungguhnya Allah ^& adalah yang memperbuat perbuatan 
hamba. Dan perbuatan hamba bukanlah dilakukan oleh 
hamba, bahkan itu adalah perbuatan Allah & saja." 

"Dan Kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan 
bekas-bekas yang mereka tinggalkan." (Yaasiin : 12) 

Sekalipun pengaruh di sana lebih umum daripada yang 
disebutkan dalam ayat ini, namun mereka mengatakan 
bahwa pengaruh ini adalah pengaruh sebab terhadap 
akibatnya. Allah $s adalah Pencipta sebab dan akibat. Di 
samping Allah igi menciptakan sebab dan akibat, Meskipun 
Allah yang menciptakan sebab dan akibat, namun sebab 
tersebut mesti akan disertai oleh sebab yang lain dan mesti 
pula ada hal-hal yang menghalangi terjadinya sebab 
tersebut. Sehingga pengaruh suatu sebab tic-klah akan 
sempurna melainkan dengan Allah menciptakannya, yaitu 
dengan menciptakan sebab yang lain dan menghilangkan 
penghalang-pengh elangnya. 

Akan tetapi pendapat yang dia sebutkan ini adalah 
pendapat sebagian kelompok yang menetapkan takdir, 
seperti Al-Asy'ari dan yang sefaham dengannya dari fuqaha 
murid Al-lmam Malik, Ahmad dan Asy-Syafi'i. Mereka tidak 
menetapkan kekuatan atau tabiat alami bagi makhluk. 
Mereka mengatakan: 'Sesungguhnya Allah igi memperbuat 
ketika kejadian berlang-sung, bukan dengan sebab itu.' Dan 
mereka mengatakan bahwa kemampuan hamba tidaklah 
berpengaruh pada perbuatan." 

Pendapat Al-Asy'ari tentang Perbuatan Hamba 
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Mayoritas Ahlus Sunnah dengan semua kelompoknya 
menyelisihi pendapat ini. Mereka meyakini bahwa hamba 
itulah pelaku perbuatannya secara hakiki. 

Adapun apa yang dia nukilkan berupa penafian tujuan 
(yang itu adalah hikmah) dan bahwa Allah |£ tidaklah 
berbuat untuk kemaslahatan hamba, maka ini adalah ucapan 
sekelompok kecil dari mereka, seperti Al-Asy'ari dan 
sekelompok orang yang sepakat dengannya dalam sebagian 
perkara dan membantahnya dalam perkara yang lain. 

Jumhur Ahlus Sunnah menerapkan hikmah pada 
perbuatan-perbuatan Allah dan bahwasanya hal itu 
adalah untuk kemanfaatan dan kemaslahatan para hamba. 

Adapun ucapannya: "Sesungguhnya Allah menghendaki 
kemaksiatan dari orang kafir dan tidak menghendaki 
ketaatan darinya", ini adalah ucapan sekelompok dari 
mereka. Mereka menjadikan kehendak itu satu macam saja, 
dan menjadikan cinta, ridha dan marah sekedar bermakna 
kehendak. Sebagaimana hal itu dikatakan oleh Al-Asy'ari 
dalam riwayat yang masyhur darinya, mayoritas muridnya, 
dan sekelompok fuqaha pengikut Al-lmam Malik, Asy-Syafi'i, 
dan Ahmad yang sepakat dengan mereka. 

Adapun jumhur Ahlus Sunnah dengan semua 
kelompoknya dan banyak dari pengikut Al-Asy'ari maupun 
selainnya, membedakan antara kehendak, cinta, dan ridha. 
Mereka mengatakan bahwa sekalipun Allah $ 5 . menghendaki 
terjadinya kemaksiatan, namun Allah tidak menyukainya 
dan tidak pula mertdhainya. Bahkan Allah membenci, 
memurkai, dan melarang perbuatan itu. Jadi mereka 
membedakan antara kehendak Allah $ j dan kecintaan-Nya. 
Inilah pendapat Salaf 
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Para ahli tahqiq mengata';, n: "Kehendak yang (''.sebutkan 
di dalam Kitabullah ada dua macam: 

1. Kehendak yang berkaitan dengan syari'at Dien. 
2. Kehendak yang berkaitan dengan hukum alam takdir. 

Kehendak yang berkaitan dengan syari'at D ien 
mengandung cinta dan ricllia. Sedangkan kehendak yang 
berkaitan dengan hukum alam mencakup seluruh kejadian, 
seperti ucapan kaum muslimin: Apa yang Allah $s kehendaki 
pasti terjadi, dan apa yang tidak Dia kehendaki tidak akan 
terjadi.' Hal ini sebagaimana firman Allah 

Uelmu adalah Imam Al I Iaramain Abui Ma'ali 'Abdul Malik bin Al-Imam 
Abi Muhammad 'Abdillah bin Yusuf Al-Juwaini Asy-Syafi'i, dilahirkan 
pada labun419 H. Al-Imam Adz-lteahabi berkata: "Meskipun Imam ini 
memiliki kecerdasan dan ketokohan dalam ushul maupun furu' madzhab 
Asy-Syafi'i, serta kekuatan dalam berdiskusi, namun beliau tidak tahu 
tentang hadits sesuai dengan yang layak baginya, baik dalam hal matan 
maupun sanad." 

Abui Ma'ali mempunyai banyak karangan, di antaranya: Nihayalul 
Mathlab fil Madzhab, Al-Irsyad li L'shulid Dien, dan kitab Ghiyatsut 
Umam fil Imamah. Beliau watat pada tahun 478 II Lihat Siyar A'lani 
An-Nubala* (18/4f*) . 

Abui Ma'ali Al-Juwaini1"1 telah menyebutkan bahwa ini 
adalah pendapat generasi awal Ahlus Sunnah, dan bahwa 
Al-Asy'ari menyelisihi meiekd lalu menjadikan kehendak itu 
sebagai cinta. Mereka (Salaf) mengatakan: "Apa yang Allah 3J& 
kehendaki pasti terjadi, dan apa yang 'idak Dia kehendaki 
tidak akan terjadi. Segala sesuatu yang Allah kehendaki, 
maka Dia-Iahyang menciptakannya. Adapun cinta, tergantung 
kepada perintah Allah Segala sesuatu vang Allah 
perintahkan, maka itu adalah sesuatu yang Dia cintai." 

Macam-Macam Kehendak 
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"Barangsiapa yang Allah berkehendak memberinya petunjuk, 
niscaya Dia melapangkan dadanya untuk (memeluk agamc) 
Islam. Dan barangsiapa yang Allah kehendaki kesesatannyc, 
niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-
olah ia sedang mendaki ke langit." (Al-An'am : 125) 

Ini semisal dengan firman-Nya 
% * ' S ' * «* i' £»* * •» ^• f t ^ v % t-*% * ' *" -

"Dan nasehalku tidaklah bermanfaat bagi kalian jika aku 
hendak memberi nasehat kepada kalian, sekiranya Allah hendak 
menyesalkan kalicn." (Huud : 34) 

Kehendak ini berkaitan dengan penyesaran. Ini adalah 
kehendak, karena apa saja yang Allah kehendaki pasti 
terjadi. 

Adapun kehendak yang berkaitan dengan syari'at Dien, 
maka sebagaimana yang difinnankan oleh Allah 

"Allah menghendaki kemudahan bagi kalian, dan tidak 

menghendaki kesukaran bagi kalian." (Al-Baqarah : 185) 

Dan firman-Nya 3£: 
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"Allah hendak menerangkan (hukum syari'at-Nya) kepada kalian, 
dan menunjuki kalian kepada jalan-jalan orang yang sebelum 
kalian (para nabi dan shalihin) dan (hendak) menerima taubat 
kalian. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Hijaksano. Dan 
Allah hendak menerima taubat kalian, sedangkan orang-orang 
yang mengikuti hawa nafsunya bermaksud supaya kalian 
berpaling sejauh-jauhnya (dari kebenaran). Allah hendak 
memberikan keringanan kepada kalian. Dan manusia itu 
dijadikan bersifat lemah." (An-Nisaa': 26-28) 

Dan firman-Ny. 

i Jl»P* -4& &k h& 
"Allah tidak hendak menyulitkan kalian, tetapi Dia hendak 
membersihkan kalian dan menyempurnakan nikmat Nya bagi 
kalian, supaya kalian bersyukur." {Al-Maa'idah : 6) 

Dan firman-Nya 

"Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa 
dari kalian, hai ahlul bait, dan membersihkan kalian sebersih 
bersihnya." {Al-Ahzab : 33) 

Kehendak yang disebutkan di dalam ayat-ayat di atas, di 
mana Allah $s mencintainya, tidaklah sepeiti kehendak yang 
disebutkan dalam firman Allah : 

i ' T - ' - i ' ' i ' i 
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"Barangsiapa yang Aliah menghendaki untuk memberinya 
petunjuk, niscaya Dia melapangkan dadanya untuk (memeluk 
agama) Islam." (Al-An'am : 125) 

Dan berbeda pula dengan kehendak yang disebutkan 
dalam ucapan kaum Muslimin: "Apa saja yang Allah g* 
kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Dia kehendaki 
pasti tidak akan terjadi." 

Pembagian tentang kehendak ini telah disebutkan bukan 
hanya oleh seorang ulama Ahlus Sunnah. Mereka juga 
menyebutkan bahwa cinta dan ridha bukanlah kehendak 
yang meliputi semua makhluk. Sebagaimana hal ini 
disebutkan oleh pengikut Ahmad, Abu Uanifah dan selainnya 
seperti Abu Bakr 'Abdul 'Aziz*33' dan selainnya. Sekalipun 
ada kelompok yang menyamakan antara cinta dan ridha 
dengan kehendak, namun pendapat yang pertama (yang 
membedakan) itulah yang benar. 

Macam-Macam Tauhid Menurut Sufi 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah mengatakan -setelah 
menyebutkan ucapan penulis kitab Al-Manazil beserta isinya 
yang bercampur antara yang haq dengan yang bathil—: 

"Dia (penulis kitab Al-Manazil) mengatakan: 'Bab Tauhid. 
Allah berfirman: 

i > *$] V 3>i ̂  > 
5 , 1 beliau adalah Abu Bakr 'Abdul 'A?i/. bin Ja'far bin Ahmad Al-Baghawi, 

dikenal dengan Ghulam Al Khalik.. Beliau adalah salah seorang tokoh 
I lanabilah, salah satu murid Abu B.'kr Al-Khallal. Dilahirkan pada tahun 
2S5 11. Dia seorang ulama yang I >< i periwayatannya, juga seorang 
ahli ibadah. Wafat pada tahun 363 H. semoga Allah & merahniatinya. 
Lihat Al-Bidayah wan Nihayah (11/311). 
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"Dan tanyakanlah kepada rasul-rasul Kami yang telah 
Kami utus sebelum kamu: 'Adakah Kami menentukan dah
ilah untuk disembah selain Allah Yang Maha Pemurah?'." 
(Az-Zukhrul : 45) 

Allah bertiman: 

l^i^-lj 4it\ Ijj^el ^ , 1 V J - J i-1 J ^ = j jJujf 

"Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap 
umat (untuk menyerukan): 'Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah 
Thaghul itu'. Maka di antara umat itu ada orang-orang yong 

"Allah menyatakan bahwasanya tidak ada sesembahan (yang 
berhak disembah) melainkan Dia." (Ali 'Iniran : 18) 

Tauhid ada tiga macam: 

1. Tauhidnya orang umum yang sah dengan tanda-tanda. 
2. Tauhidnya orang-orang khusus, yaitu tauhid y m g 

ditetapkan berdasarkan hakekat. 
3. Tauhid yang berada dalam qadim, yaitu tauhid orang khusus 

dari yang khusus...*." 

Syaikhul Islam &Ss berkata (membantahnya): "Kami katakan: 
Adapun tauhid pertama yang dia sebutkan justru merupakan 
tauhid yang dibawa oleh para rasul, yang dikandung oleh 
kitab-kitab samawi, dan dcn^annyalah Allah ^ mengutus 
para rasul yang terdahulu maupun yang belakangan, 
semoga shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada 
mereka semua. Allah gj. berfirman: 
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m Telah berlalu lakhrijnya. 

diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula di antaranya orang-
orang yang telah pasti kesesalan baginya." (An-Nahl: 36) 

Allah berfirman: 

"Dan tidaklah Kami mengutus seorang rasulpun sebelum kamu. 
melainkan Kami wahyukan kepadanya: 'Bahwasanya tidak ada 
sesembahan (yang hak) melainkan Aku, maka sembahlah Aku'." 
(Al-Anbiyaa*: 25) 

Allah $ j telah mengabarkan rentang masing-masing rasul, 
seperti Nuh, Hud, Shalih, Syu'aib dai: selainnya, bahwa 
mereka mengatakan kepada kaumnya: 'Sembahlah Allah! 
Tidak ada sesembahan yang haq bagi kalian selain Allah 

Inilah awal sekaligus akhir dakwah para rasul. 

Nabi M bersabda: 

4»> 4AJ J> ™ V) 1 J' J » i' ̂ > !| 

fV^fi fS!^>*,,j) !>LLaP lijlG 'oli 

.Al 

"Sflyn (c/fl/7 diperintahkan untuk memercngi manusia sampai 
mereka mempersaksikan bahwa tiada sesembahan yang haq 
selain Allah dan bahwasanya saya adalah rasul (utusan Allah). 
Maka apabila mereka mengucapkannya terlindunglah dariku 
darah dan harta mereka kecuali dengan haknya, sedangkan 
perhitungan mereka nanti di sisi Allah."1*'-
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Dalam Ash-Shahih. beliau '& bersabda: 

. &ii 3̂ s A I "iij 'm 'v ji zx.$ 
"Siapa yang meninggal sedangkan dia meyakini tiada 
sesembahan yang haq selain Allah, niscaya dia masuk Surga. 

Den Rasulullah 33 bersabda: 

. £ J I 3s.i 'ii vj 'v o > < ^ 'j<'j 
"Siapa yang akhir ucapannya Laa ilaaha illallaah niscaya dia 
masuk Surga."^ 

Seluruh Al-Qur'an penuh dengan tujuan mewujudkan 
rauhid ini, mengajak kepadanya, serta menggantungkan 
keselamatan dan kemenangan pada tercapainya tauhid. 

Dan telah dimaklumi bahwa manusia berbeda-beda 
keutamaannya di dalam mewujudkan tauhid. Sedangkan 
hakckai tauhid adalah memurnikan agama seluruhnya hanya 
untuk Allah $£. 

Fana' dalam tauhid ini bergandengan dengan baqa'. Yaitu 
engkau menetapkan ketuhanan AlTlaq (Allah dalam 
hatimu dan menafikan ketuhanan dari yang selain-Nya, 
sehingga engkau mengumpulkan penafian dan penetapan. 
Engkaupun mengatakan: 'Tiada sesembahan yang haq kecuali 
Allah Penafian itulah fana', dan penetapan itulah baqa'. 

Hakekat Tauhid (Uluhiyyah): Engkau fana' dengan 
beribadah kepada Allah dan meninggalkan selain-Nya, 
mencintai Allah tidak yang selain-Nya, meminta tolong 

B " HR. Muslim dalam Shahih-nya, Kilabul Iman, Bab Dalil bahwa siapa yang 
meninggal akan masuk Surga secara pa.->ti (1/55). I ladits ini diriwayatkan 
dari TJtsnuui bin 'Affan -{u, no. 26. Juga diriwayatkan oleh Al-lmam 
Ahmad dalam AI-Musnad (1/376). 

P*1 Telah berlalu takhrijnya. 
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kepada Allah W> tidak kepada selain-Nya, khusyiT kepada Allah 
tidak kepada selain-Nya, taat kepada Allah tidak kepada 

selain-Nya, memberikan loyalitas kepada Allah 5& tidak 
kepada selain-Nya, memohon kepada Allah tidak kepada 
selain-Nya, tawakkal kepada Allah S tidak kepada selain-
Nya, bertawakal (menyerahkan urusan) kepada Allah 5gs tidak 
kepada selain-Nya, mendekatkan diri kepada Allah M tidak 
kepada selain-Nya, berhukum kepada Allah §fe tidak kepada 
selain-Nya, dan bermusuhan demi Allah tidak demi selain-
Nya. 

Sebagaimana' disebutkan dalam Ash-Shahihain dari Nabi 
% , bahwa beliau membaca ketika shalat malam dan 
diriwayatkan bahwa beliau 3s mengucapkannya setelah takbir 
(takbiratul ihram, ed)-: 

"Ya Allah, hagi-Mulah segala pujian. Engkau yang 
menegakkan seluruh langit dan bumi beserta segala isinya. 
Bagi-Mu segala pujian, Engkau cahaya seluruh langit dan 
bumi beserta segala isinya. Bagi-Mu segala pujian. Engkau
lah yang Maha Haq, ftrman-Mu haq, janji-Mu haq, 
pertemuan dengan-Mu haq, Surga itu haq. Neraka itu haq, 
para nabi haq, dan Muhammad haq. Ya Allah, kepada-Mu 
saya berserah diri, kepada-Mu saya beriman, kepada-Mu saya 
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M HR. Al-Bukhari dalam Shahih nya. Kitab At-Tahajjud, BabTahajjnd di 
malam haii. Hadits ini diriwayatkan dari Ibnu 'Ahbas (2/48-49). Al-
Bukhari mengulanginya di beberapa tempat yang lain (hadits 1120,6317, 
dan 7499); J uga diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahih-nya, Kitab SkalnHl 
Musafirin wa Qasltritia, Bab Do'a dalam shalat lail (I/532-f<34, hadits no. 
769); Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Mujuh, Ad-Durimj, Al-
lmam Malik dalam Al-Muwuththa*, dan Al-lmam Ahmad dalam Al-
Musnad. 

< W M W ^ — « » l f f • '. M I I ' • • - » * * • • •• •• • • .«Mini • i — T * — • — * — - # * • » » 

bertawakkal, dan kepada-Mu saya kembali. Demi Engkau 
saya berperang, dan kepada-Mu saya berhukum. Maka 
ampunilah dosa-dosaku, sesungguhnya tidak ada yang 
mengampuni dosa-dosa selain Engkau."^ 

Allah berfirman: 

"Katakanlah: 'Apakah aku akan menjadikan pelindung selain 
Allah yang menjadikan langit dan bumi, padahal Dia memberi 
makan dan tidak diberi makan?'." (Al-An'am : 14) 

Allah berfirman: 

"Mata patutkah aku mencari hakim selain Allah, padahal • 
Dialah yang lelah menurunkan kitab (Al-Qur'an) kepada kalian 
dengan terperinci?" (Al-An'am : 114) 

Allah berfirman: 
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"Katakanlah: 'Maka apakah kalian menyuruhku menyembah 
selain Allah, hai orang-orang yang tidak berpengetahuan?'. 
Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada (nabi-
nabi) yang sebelianmu: 'jika kamu mempersekutukan (Allah), 
niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk 
orang-orang yang merugi. Karena itu, maka hendaklah Allah 
saja yang kamu sembah dan hendaklah kamu termasuk orang-
orang yang bersyukur'." (Az-Zumar: 64-66) 

Allah berfirman: 

"Katakanlah: 'Sesungguhnya aku telah ditunjuk! oleh Rabbku 
kepada jalan yang lurus, (yaitu) agama yang benar; agama 
Ibrahim yang lurus; dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-
orang yang musyrik.'Katakanlah: 'Sesungguhnya shalatku, 
sembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb 
semesta alam, tiada sekutu bagi-Nya. Dan demikian itulah yang 
diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-
tama menyerahkan diri (kepada Allah)'." (AI-An'am : 161-163) 

Tauhid ini banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Dialah 
awal dan akhir Dienul Islam, lahir dan bathinnya. Puncak 
tauhid ini dipegang oleh L'lul Azmi dari para rasul dan juga 
oleh dua Wiu7i7 (Muhammad & dan Ibrahim ><*§&). 'lelah 
tsabit (shahih) riwayat dari Nabi bukan dari satu sisi saja, 
bahwa beliau % bersabda: 
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Rasul yang paling utama setelah Nabi Muhammad # adalah 
Ibrahim ;§35», sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang 
shahih bahwa Rasulullah -g bersabda tentang manusia 
terbaik: "Sesungguhnya dia adalah Ibrahim 3jS3£." r l 

Beliau adalah imam yang Allah jadikan sebagai 
pemimpin, dan beliaulah ummah (imam) yang dijadikan 
teladan. Karena beliau telah merealisasikan tauhid ini, yakni 
Al-Hanifiyyah, millah Ibrahim jgp. 

Allah 3& berfirman: 

para shahabat Rasulullah js, keutamaan'Abbas... (1/50) . As>'-Syaikh Al

kitab Dha'if Al-Jami' (hal. 220, no. 1531). 
H R Muslim didalam shahihnya kitab Al-tadlail bab keutamaan Ibrahim 

diantara para nabi (-1/302) dan dirawikan juga oleh Ahmad didalum Al-
Musnad (3/178,184). 

"Sesungguhnya Allah telah mcnjadikanku sebagai khalil-Nya 
sebagaimana Dia telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil-
Nya/kekasihNya."™ 

Rasul yang Paling Utama setelah Muhammad Ss 
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"Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagi kalian 
pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Yaitu 
ketika mereka berkata kepada kaum mereka: 'Sesungguhnya 
kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah 
selain Allah. Kami ingkari (kekafiran) kalian. Dan telah nyata 
permusuhan dan kebencian antara kami dan kalian untuk 
selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah saja.' 
Kecuali perkataan Ibrahim kepcda bapaknya: 'Sesungguhnya 
aku akan memohonkan ampunan bagimu. Dan aku tidak dapat 
menyelamatkanmu dari siksaan Allah sedikilpun.' (Ibrahim 
berkata): 'Ya Rabb kami, hanya kepada-Mulah kami 
bertawakkal, hanya kepada-Mulah kami bertaubat, dan hanya 
kepada-Mulah kami kembali. Ya Rabb kami, janganlah Engkau 
jadikan kami (sebagai sasaran) fitnah bagi orang-orang kajir. 
Dan ampunilah kami, ya Rabb kami. Sesungguhnya Engkaulah 
Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sesungguhnya pada 
mereka itu (Ibrahim dan umatnya) ada teladan yang baik bagi 
kalian; (yaitu) bagi orang yang mengharap (pahala) Allah dan 
(keselamatan pada) hari kemudian." (Al-Mumtahanah : 4-6) 

Dan ayat-ayat lainnya yang iv.enceritakan tauhid Ibrahim 
Al-Khalil Yang dimaksud dengan khalil adalah kekasih 
yang mengisi segala ruang qalbu sehingga tidak ada lagi 
tempat untuk yang selainnya. Sebagaimana dikatakan: 

Engkau telah be.r-takhallal (memenuhi) seluruh jiwaku, 
oleh sebab inilah khalil dinamakan khalil. 

Tatkala al-khullah mengharuskan kesempurnaan cinta dan 
memenuhi hati, maka tidaklah pantas bagi Nabi M uniuk 
menjadikan seseorang sebagai khalilnya. Bahkan beliau % 
bersabda: 



mm 

. .Oli S^-'Ca 

"Andaikan aku mengambil seorang kekasih dari penduduk 
bumi, tentulah aku akan mengambil Abu Hakr sebagai kekasih. 
Akan tetapi sahabat kalian ini (yakni Rasulullah) adalah 
khalilullah/kekasih Allah.'™ 

Oleh karena inilah Allah menguji Ibrahim dengan 
perintah menyembelih anaknya. Sedangkan anak yang 
disembelih itu -menurut pendapat yang benar ialah anaknya 
yang besar (Isma'il), sebagaimana yang ditunjukkan oleh surat 
Ash-Shaffatdan selainnya. Di situ diceritakan bahwa Ibrahim 
3jgg& memohon kepada Rabb-Nya agar mengaruniakan 
baginya anak yang shalih. Maka Allah pun menggembira
kannya dengan anak yang amat sabar (Isma'il). 

Ketika anak ini menginjak usia remaja, Allah memerin
tahkan Ibrahim untuk menyembelihnya agar tidak 
tersisa di dalam qalbunya kecintaan kepada makhluk yang 
mendesak cintanya kepada Al-Khaliq igfe. 

Yang hendak kami kemukakan: bahwa dua Khalil ini adalah, 
orang khusus dari yang khusus, yang paling sempurna dalam 
hal tauhid. Maka tidak akan ada seorangpun dari umat Nabi 
Muhammad 3§yang lebih sempurna tauhidnya daripada salah 
seorang nabi, apalagi daripada para rasul, apalagi L'lul Azmi, 
apalagi dua Khalil ini. 

! w ; HK. Al-Bukhari dalam Shahih-nya, Kitab Ash-SImtat, Bab Pintu dan (alan 
di masjid, dan Krtab FadJta'il Ashkab An-Nabi Bab Keistimewaan 
Muhajirin (1 /96 dan 5/4 , hadits 3656 dan 3657); Muslim dalam Shahih-
nya, Kilah Fadha'il Ash-Shtihabuh. Bab Di anlaij keutamaan Abu Bjkr 
(4/1854-1855). Hadits ini diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri dan 
shahabat lainnya (hadits no. 2382 dan 2383); At-Tirmid/.i, Kitab Al-Mamtnb, 
Bab Keistimewaan Abu Bakr -b (5 /?78) , Al-Imam Ahmad dalam Al-
Musnad (3/1S). 

I Ringkasan Minhajus Sunnah Ibnu Taimiyyah 
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Al-Jabrii/yah: Dinamakan demikian sebagai nisbat kepada al-jabr 
( p a k s a a n ) . Mereka berpendapat bahwa hamba dipaksa dalam 
perbuatannya, laksana gerakan orang gemetar yang tidak mempunyai 
kehendak dan kemampuan untuk berbual demikian. Lihat AI-Milal wan 
Nihal (1/108). 

Kesempurnaan tauhid dua Khalil ini terjadi dengan 
merealisasikan pengesaan uluhiyyah Allah Yakni tidak 
tersisa di dalam qalbu sesuatupun selain Allah sama 
sekali. Bahkan seorang hamba hanyalah berloyalitas kepada 
Allah dalam segala sesuatu, mencintai apa yang Dia 
cintai, membenci apa yang Dia benci, memurkai apa yang 
Dia murkai, menyuruh apa yang Dia suruh, dan melarang 
apa yang Dia larang. 

Adapun tauhid yang kedua yang dia (Al-Harawi) sebutkan 
dan dia namakan dengan tauhid orang-orang khusus, maka 
itu fana' dalam tauhid rububiyyah. Yaitu mempersaksikan 
rububiyyah Allah pada semua yang selain Allah bahwa 
Dia-lah £& Rabb segala sesuatu dan Pemiliknya. Fana' -jika 
terjadi pada tauhid uluhiyyah- berarti qalbu dikuasai oleh 
persaksian akan Sesembahannya, mengingat-Nya, dan 
mencintai-Nya, sehingga qalbu tidak merasakan selain Allah 

disertai dengan ilmu tentang kebenaran apa yang Dia 
tetapkan berupa sebab dan hikmah, serta beribadah kepada-
Nya saja, tiada sekutu bagi-Nya dalam membelikan perintah 
dan larangan. 

Adapun fana' yang disebutkan penulis kitab Al-Manazil, 
maka itu adalah fana' dalam tauhid rububiyyah, bukan dalam 
tauhid uluhiyyah. Dia menetapkan tauhid rububiyyah lalu 
menafikan sebab dan hikmah, sebagaimana pendapat Al-
JabriyyahK,°l, seperti AS-Jahm dan para pengikutnya, begitu 
pula Al-Asy'ari. 
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Hingga ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah s&: "Para 
penganut agama-agama seluruhnya bersepakat bahwa Allah 

akan memberikan pahala atas ketaatan dan menyiksa 
kemaksiatan, sekalipun kehendak Allah &i mencakup kedua 
macam ini (ketaatan dan kemaksiatan). Mereka menyandarkan 
perbedaannya dilihat dari sisi hamba. 

Orang-orang yang mengaku mempunyai ma'rifat, 
hakekat. dan fana' menuntut agar diri mereka tidak 
mempunyai kehendak, bahkan mereka menghendaki apa 
yang dikehendaki oleh Al-Haq g&. Mereka mengatakan: 
'Kesempurnaan adalah engkau fana' (lenyap) dari kehendakmu 
lalu engkau baqa' (tinggal) bersama kehendak Rabb-mu." 

Menurut mereka, seluruh yang ada ini adalah sama bagi 
Rabb. Sehingga mereka tidak memandang yang baik adalah 
baik dan tidak memandang yang buruk adalah buruk. 

Aku (Ibnu Taimiyyah &%) katakan: Apa yang mereka 
katakan ini tidak dibenarkan oleh akal dan diharamkan oleh 
syari'at. Akan tetapi maksud kita di sini adalah menjelaskan 
ucapan mereka. 

Oleh karena itu AI-Harawi berkata tentang tauhid mereka 
(yaitu tauhid yang kedua): 'la adalah menggugurkan 
sebab-sebab lahirlah.' Menurut mereka, Allah tidaklah 
menciptakan sesuatu sebagai sebab, bahkan Allah berbuat 
ketika kejadian itu dan bukan dengan sebab itu. 

AI-Harawi berkata: 'Naik dari persengketaan akal dan dari 
bergantung pada tanda-tanda, yaitu tidak menyaksikan 

Kesepakatan para Penganut Agama bahwa Allah 
i£ akan Memberi Pahala bagi Amalan Ketaatan 
dan Menyiksa Kemaksiatan 
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adanya tanda di dalam tauhid, adanya sebab di dalam 
tawakkal, dan adanya wasilah (sarana) di dalam keselamatan.' 

Hal tersebut -menurut mereka- karena sama sekali tidak 
ada sesuatu di alam wujud ini yang menjadi sebab bagi 
sesuatu, dan tidak ada sesuatu yang dijadikan untuk 
selainnya, serta tidak ada sesuatu yang berwujud dengan 
sebab selainnya. 

Kenyang -menurut mereka- bukan karena makan, ilmu 
yang terwujud dalam qalbu bukan karena dalil, orang 
bertawakkal yang mendapatkan rizki dan kemenangan 
tidaklah mempunyai sebab sama sekali (tidak pada dirinya 
dan tidak pada perkara itu). Ketaatan menurut mereka 
bukanlah sebab mendapatkan pahala. Kemaksiatan bukanlah 
sebab mendapatkan siksaan. Keselamatan tidak mempunyai 
wasilah. Bahkan semata-mata kehendak yang satu yang dari 
situlah bersumber segala yang ada. Sedangkan terjadinya 
bersamaan dengan yang lain hanyalah sebagai kebiasaan, 
bukan karena salah satunya terkait dengan yang lainnya, 
atau menjadi sebabnya, atau hikmahnya. 

Karena kebiasaan yang berlaku, di mana dua perkara 
berjalan secara bersamaan, maka jadilah salah satunya sebagai 
tanda bagi lainnya. Dalam pengertian: Kalau didapati salah 
satu di antara dua hal yang biasanya bersamaan, maka yang 
lainnya itu juga akan ada bersamanya. Juga, ilmu yang ada di 
dalam qalbu bukanlah berasal dari dalil ini, bahkan hal itu 
termasuk perkara yang biasanya muncul bersamaan. 

Banyak pengikut pendapat ini meninggalkan sebab-sebab 
duniawi dan menjadikan adar.ya sebab sama saja dengan 
tidak adanya. 

Dan di antara mereka ada yang meninggalkan sebab sebab 
akhirat. Mereka mengatakan: "jika ilmu dan ketetapan Allah 
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$ i lelah mendahului bahwa kita sebagai orang-orang yang 
akan beruntung, tentu kita akan beruntung. Atau jika lelah 
mendahului bahwa kita adalah orang yang akan sengsara, 
temu kita akan sengsara. Sehingga tidak ada gunanya kita 
beramal." 

Di antara mereka ada yang lidak mau berdo'a berdalilkan 
dengan argumen rusak ini. Dia menyelisihi Al-Qur'an, As-
Sunnah, ijma' Salaf, dan para imam Islam, serta menyelisihi 
akal sehat, indera, dan realita. 

Nabi telah ditanya tentang meninggalkan sebab dengan 
alasan takdir. Maka Nabi M membantahnya sebagaimana 
disebutkan di dalam Ash-Shahihain, dari Nabi beliau -fe 
bersabda: 

"Tidak ada seorangpun dari kalian melainkan tempatnya lelah 
diketahui (oleh Allah <$s/ apakah di Surga atau di Neraka." 
Para shahabat berkata: "Ya Rasulullah, bolehkah kami 
meninggalkan beramal lalu berserah diri pada ketetapan 
tersebut?" Rasulullah menjawab: "Tidak, beramallah kalian. 
Karena semua akan dimudahkan untuk mencapai apa yang 
dia diciptakan untuknya."^ 

' " ' HR. Al-Bukhari dalam Shahih-nya, Kitabul Jaiw.'i-, Bab Nasehat seorang 
pembicara di pekuburan (2/96), Kilat* Al-tafsir, Bab Surat Al-I.aU idza 
yaghsya (6/170-171), dan Kitab At-Taqdir, Bab l'erintah Allah -k; sudah 
ditaqdirkan (B/123-124, hadits 66(« , 4946, dan 4947); Muslim dalam 
Shahih nya, Kitab At-Tatjdir, Bab Cara penciptaan manusia di perut 
ibunya... (4/2039-2040, hadits 2647); Abu Dawud dalam Sunan-nya, Kitab 
As-Summh, BabTaqdir(4/307-308); At-Tirmidzi dalamJami'-nya, KilahAt-
Tatjdir, Bab Riwayat tentang kesengsaraan dan kebahagiaan (3 /301-

http://Al-I.aU
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302); Ibnu Majah dalam Sunan nya, Muqaddimah, BabTaqdir (1/30-31); 
Al Imam Ahmad dalam AI-Musnad di beberapa tempat (no. 621,1067, 
1068,1110) ; Hadits ini diriwayatkan dari 'Ali l>in Abi 'thalib * dengan 
lafazh yang beragam. 

' , ;> HR. Muslim dalam Shahih nya 4/2041 2042 dari 'Imran bin Al-Hushain 
Lihat takluij liadits yang sebelum ini. 

1IR. At-Tirmidzi dalam Jami'-nya, Kitab Alh-Ttdbb, Bab Riwayat tentang 
ruqyah dan ubat-obatan. At-Tirmid/.i mengatakan: "Ini hadits hasan 
shahih." At-Ti.midzi juga meriwayatkannya dalam Kitab At-Taqdir, Bab 
Riwayat bahwa ruqyah dan obat sama sekali tidak meiwlak laqdir Allah 
(3/270 dan 308) dari Ibnu Abi Khuzamah dengan beragam lafrudi. 

|uga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam Sunan-nya, Kitab Ath-Tliibb, 
Bab Tidaklah Allah menurunkan penyakit melainkan juga menurunkan 
obatnya {2/1137); Al-lmam Ahmad dalam AI-Musnad (3/421); Al-Hakim 
dalam Al-Mustadrak (1/32) . AI-Hakim mengatakan: "Ini hadits .shahih 
memenuhi syarat Syaikhan, ramun keduanya tidak mengeluarkannya." 
Dia meriwayatkannya secara makna dari Hakim bin Hizam. 

Dalam hadits shahih, dikatakan kepada Rasulullah "Wahai 
Rasulullah, bagaimana pendapat Anda tentang kerja keras manusia 
pada hari ini? Apakah dia merupakan perkara yang telah ditetapkan 
bagi mereka dahulu ataukah termasuk perkara belakangan yang 
hujjah akan menuntut mereka?" Rasulullah & menjawab: "Bahkan 
ia adalah perkara yang telah ditetapkan atas mereka dahulu." 
Para shahabat berkata: "Ya Rasulullah, bolehkah kami meninggalkan 
beramat dan berserah diri pada ketentuan kami?" Rasulullah M 
menjawab: "Tidak, beramallah. Karena semuanya dimudahkan 
untuk mencapai apa yang dia diciptakan untuknya.'™ 

Di dalam As-Sunan dari Nabi $j, baliwa dikatakan kepada 
beliau 

"Bagaimana pendapat Anda tentang obat-obatan yang kami 
pakai, ruayahyang dengannya kami gunakan, dan tameng yang 
kami gunakan untuk berlindung, apakah semua itu mempunyai 
pengaruh menolak takdir Allah <gfe?" Rasulullah menjawab: 

mm ' m * ' 

"Itu termasuk takdir Allah."™ 
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"Dan Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita 
gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan); hingga 
apabila angin itu telah membawa awan mendung, Kami halau 
ke suatu daerah yang tandus, lalu Kami turunkan hujan di 
daerah itu, maka Kami keluarkan dengan sebab hujan itu 
pelbagai macam buah-buahan" (AI-A'raal: 57) 

Allah 3£ berfirman: 

J J O ^»jYl f-i U>-U AA ^ eLLLSl ^ ibf j» 

"Dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu 
dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya." 
(Al-Baqaiah : 164) 

Allah berfirman: 

"Perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka 
dengan (perantaraan) tangan-tangan kalian." (At-Tauhah : 14) 

Allah ^& berfirman: 

Namun hadits ini didha'ifkan oleh Al-'Allamah Al-Albani « § 5 dalam 
Dha'if Sunan Ibui Majah (hal. 280. no. 686). 
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"Barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah, niscaya Dia akan 
mengadakan baginya jalan keluar, dan memberinya rizki dari 
arah yang tidak dia sangka-sangka." (Ath-Tha1aaq : 2-3) 

"Dan kami menunggu-nunggu bagi kalian bahwa Allah akan 
menimpakan kepada kalian adzab (yang besar) dari sisi-Nya, 
atau (azab) dengan tangan kami." (At-Taubah : 52) 

Maka bagaimana tidak dipcrsaksikan oleh dalil? 

Allah berfirman: 

i • • H i ^ i OiAI' ST Jr^i f 
"Dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertagwa 
karena kemenangan mereka." (Az-Zumar : 61) 

Allah berfirman: 

"(Kepada mereka dikatakan): 'Makan dan minumlah dengan 
sedap disebabkan amal yang telah kalian kerjakan pada hari-
hari yang telah lalu'." (Al-llaaqqah: 24) 

Allah berfirman: 

"Masuklah kalian ke dalam Surga itu disebabkan apa yang 
telah kalian kerjakan." (An-NahI: 32) 

Allah $j berfirman: 

"Hai orang-orang yang beriman, jika kalian bertaqwa kepada 
Allah, niscaya Dia akan memberikan kepada kalian fitrgan." 
(Al-Anfaal : 29) 

Allah & berfirman: 
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Allah berfirman: 

"Maka disebabkan rahmat dariAUah-lah kamu berlaku lemah-
lembut terhadap mereka." (Ali 'Imran : 159) 

Allah berfirman: 

"Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami 
haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik 
(yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka 
banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan 
mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka lelah 
dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang 
dengan jalan yang bathii" (An-Nisaa': 160-161) 

Allah berfirman: 

"Kemudian Kami binasakan mereka karena dosa mereka 

Dan masih banyak lagi dalil Al-Qur'an yang semisal 
dengannya. 

Bagaimana mungkin dipersaksikan bahwa Allah tidak 
menjadikan suatu tanda untuk tauhid-Nya, tidak menjadikan 
suatu sebab untuk keselamatan dari adzab-Nya, dan tidak 
menjadikan sebab untuk apa yang Dia lakukan bagi orang 
yang bertawakkal?! 

Allah-lah Pencipta sebab, Pencipta segala sesuatu dengan 
sebabnya. Namun sebab-sebagaimana yang dikatakan oleh 

sendiri." (Al-An'am : 6 dan Al-Anfaal: 54) 
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Sebab-sebab yang menafikan tawakkal ada dua: 

• Pertama, bersandar kepada sebab dan berserah diri 
padanya. Hal ini merupakan kesyirikan. 

• Kedua, meninggalkan melakukan sebab y a n g 
diperintahkan kepadamu. Ini juga haram alasmu. 
Bahkan engkau wajib beribadah kepada Allah dengan 

melakukan sebab-sebab yang D i a ^ perintahkan kepadamu. 
Dan engkau wajib bertawakkal kepada Allah agar Dia 
membantumu untuk melakukan apa yang Dia perintahkan. 

H) Al-Imam Abui Faraj 'Abdurrahman bin 'Ali AlQurasyi At-1 aimi Al-Bakri, 
dikenal dengan Ibnul Jau/.i. Beliau mengikuti madzhab A M t a n b a l i . 
Dilabilkan tahun 508 H, beliau terkenal suka memberi nasehat d a n 
mempunyai banyak karangan. Di antaranya: Zadul Masir f i l i m i t T a f s i r . 
Shaldul Khathir, Al-Inshaf fi MaftTil Al-Khilaf, Talqih Fuhum Ahlil 
Atsar, dan karangan lainnya. Beliau t wafa! pada tahun 597 H. L ihat 
Muqaddimah tahqiq kitab Zadul Masir terbitan AI-Maktab AHslami. 

Abu Hamid (Al-Chazali) dan Abui Faraj Ibnul Jauzr 6 4 '-: "Hanya 
memandang sebab adalah syirik di dalam tauhid. Sedangkan 
berpaling dari sebab secara keseluruhan adalah celaan 
terhadap syari'at." 

Tawakkal menggabungkan makna tauhid, akal, dan syari'at. 
Seorang mukmin yang bertawakkal tidak hanya memandang 
kepada sebab. Dalam pengertian bahwa dia t idak 
menggantungkan diri kepada sebab itu, tidak memper
cayainya, tidak mengharapkannya, dan tidak takut padanya. 
Karena dalam wujud ini tidak ada satu pun sebab yang berdiri 
sendiri menentukan sesuatu. Bahkan segala sebab masih 
membutuhkan perkara-perkara lain dan memiliki penghalang-
penghalang yang menghalanginya untuk terjadi. 

Sebab -Sebab yang Menaf ikan Tawakkal 
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dan agar Dia melakukan apa yang tidak kamu mampu 
tanpa menempuh sebab itu. 

Mereka ini menetapkan takdir namun menafikan dari orang 
yang menyaksikannya untuk memandang baik kebaikan yang 
telah Allah *3- perintahkan, atau memandang buruk keburukan 
yang telah Allah $s larang. Sehingga mereka menetapkan 
takdir namun mengingkari syari'at. Pendapat ini lebih besar 
pengingkarannya terhadap Dienul Islam daripada pendapat 
orang-orang yang menafikan takdir saja. 

Perbedaan antara Tauhid dan Ittihadatau Hului 

Hingga ucapan Syaikhul Islam: "Penulis kitab Al-Manazil 
(Abu Isma'il AI-Harawi) berkata: 

'Pasal : Adapun tauhid yang ketiga adalah tauhid yang AI-
Haq khususkan bagi diri-Nya... dst. 

Hakekat ucapan mereka adalah ittihad dan hului (menyatu 
dengan Allah dengan makhluq) secara khusus, sejenis dengan 
ucapan Nasrani tentang Al-Masih ('Isa 3j£§3ls). Yaitu bahwa 
orang yang mentauhidkan Allah adalah yang ditauhidkan itu 
sendiri, serta tidak ada yang mentauhidkan Allah f̂e selain 
Allah Sedangkan semua orang yang menjadikan siapapun 
selain Allah $s mentauhidkan Allah <^ , dia adalah 
pembangkang menurut mereka. Sebagaimana dia (AI-Harawi) 
katakan: 

Tidak ada yang mentauhidkan Dzat Yang Maha Esa 
selain-Nya, 

Semua yang mentauhidkan Allah maka dia 
pembangkang." 

Berdasarkan pendapat mereka: Allah g£ itulah yang 
mentauhidkan dan ditauhidkan. Oleh karena itulah dia 
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berkata: 'Ini adalah tauhid yang Al-Hnq di khususkan untuk 
diri-Nya...dst.' 

Maka dikatakan (sebagai bantahan untuk AI-Harawi): 
Adapun pentauhidan AI-I laq # bagi diri-Nya. maka itu adalah 
ilmu Allah tentang diri-Nya dan kalam-Nya y'c.ng 
mengkhabarkan tentang diri-Nya, seperti firman Allah 

"Allah menyatakan bahwasanya tidak ada sesembahan (yang 

berhak disembah) melainkan Dia." (Ali imran : 18) 

Dan firman-Nya 

4 ©... j j ^ 5 tf V| *J| S '<S>T tsf ,>! )> 
"Sesungguhnya Aku adalah Allah, tidak ada ilah (yang hak) 
selain Aku, maka sembahlah Aku." (Thaahaa : 14) 

Itu adalah sifat-Nya yang berdiri bersama Allah 
sebagaimana sifat-sifat-Nya yang lain berupa hidup, kuasa, 
dan lain-lain. 

Hal di atas sama sekali tidak memisahkan sifat-sifat Rabb 
yang lainnya lalu berpindah kepada selain-Nya 1 6 5 1, 

sebagaimana scnua sifat-Nya yang selain ini. Bahkan sifat-
sifat makhluk tidaklah berpisah dari dzat mereka lalu 
berpindah kepada yang selainnya. Apalagi dengan sifat-sifat 
Al Khaliq gfc. 

Tetapi Dia menurunkan kepada para Nabi-Nya sebagian 
ilmu dan kalam-Nya, sebagaimana Dia menurunkan Al-

' 6 S ' Maksudnya: Pentauhidan Allah & bagi Diri-Nya merupakan salah satu 
sifat-Nya. Sebagaimana sifat-sifat Allah $e yang lain tidak akan berpindah 
kepada selain Allfh J£, maka demikian pulalah sifat ini. Sehingga tidaklah 
pantas kalau ada seorang makhluk yang menyamakan dirinya dengan 
Allah & dalam silat (pentauhidan Allah SJ* bagi Diri-Nya) ini. l'vailahii 
a'lam, pent. 
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Qur'an yang merupakan kalam-Nya kepada Penutup para 
Rasul. Sungguh Allah lelah berfirman: 

L^t s ^UJi 1̂ 313 a S ^ J i j 3* V] * J | V M M *»i - L ^ - f 

"A/fa/i menyatakan bahwasanya tidak ada ilah (yang berhak 
disembah) melainkan Dia, Yang menegakkan keadilan. Para 
Malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang 
demikian itu)." (Ali Iniran : 18) 

Allah mempersaksikan Diri-Nya dengan keesaan. 
Malaikat mempersaksikannya. dan para hamba-Nya yang 
memiliki ilmu pun mempersaksikannya. Semua persaksian 
itu bertemu dan bersepakat. 

Termasuk dalam bahasan ini adalah ucapan mereka: 'Hati 
adalah rumah Allah', serta berita Israiliyyat yang mereka 
sebutkan bahwa Allah &i berfirman: 'Bumi-Ku dan langit-Ku 
tidak cukup bagi-Ku. Namun qalbu hamba-Ku yang mukmin, 
bertaqwa, suci, lagi lembut itulah yang luas untuk-Ku.1661 

Bukanlah maksud-Nya bahwa Allah $i berada dalam qalbu 
setiap hamba. Tapi maksudnya adalah bahwa di dalam hati 
ada ma'rifatullah, cinta kepada-Nya, dan ibadah kepada-Nya. 

Sebagian mereka berhujjah dengan sabda Rasulullah ^ : 

Laamlilti lalui (tidak ada asalnya). Al-'Ajhmi berkata dalam Kasyful Khafa' 
(2/195) : "Disebutkan dalam Al-lhya' dengan lafazh: Allah $i berfirman: 
"f angit-Kn dan hnnn-Ku tidak cukup bagi-Ku. Akan tetapi mcncukupi-Ku qatbu 
hamba-Ku yang mukmin, lembut, dan tenang." 

Al-'iratji berkata dalam takhrijnya: "Saya* tidak mengetahui ada 
asalnya." 

Ucapan ini juga disebutkan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Durar Al-
Muntatsirab fi Al-Ahadits Al-Musytahirah (hal. 175) . 
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l.alu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah -semoga Allah &e 
menyucikan ruhnya- menyebutkan -dalam bantahan ini— 
perselisihan antara Yahudi dan Nasrani yang dicela oleh 
Allah di dalam Kitab-Nya. 

Syaikhul Islam mengatakan: "Perselisihan yang 
disebutkan dalam Kitabullah ada dua macam: 

|1] Seluruhnya tercela, sepeiti firman Allah S : 

iR?> HR. Muslim dalam Shahih-nya, Kilah telt-SItalal, Bab Tasyahhud dalam 
shalal (1/303-305). Hadits ini ditiwayalkan dari Abu Musa Al-Asy'ari, 
hadits no. 404; juga An-Nasa'i dalam Jami'-nya, Kilah Al-hnamah, Bab 
bersegeranya imam (2/75-76), dan Kilah AlTathhiq, Bab Jenis tasyahhud 
yang lain (2/192-193, hadits 404). 

"Apabila imam berkala: SAMI'MIAHU IMAN H AM IDAH 
(Allah mendengar orang yang memuji-Nya), maka katakanlah: 
RABBANA WA LAKAL HAMDU (Wahai Rabb kami, bagi-Mulah 
segala pujian). "|6V| 

Berarti Allah berfirman menggunakan lisan Nabi-Nya: 
"Allah mendengar orang yang memuji-Nya." 

Kita katakan kepada mereka: Nabi tidaklah memaksudkan 
apa yang kalian pahami berupa hului dan ittihad. Namun yang 
beliau K; maksudkan: Sesungguhnya Allah 2fc menyampaikan 
ucapan ini kepada kalian melalui lisan Rasul-Nya dan 
mengabarkan kepada kalian bahvvc Dia ̂  mendengarkan do'a 
orang yang memuji-Nya. Maka pujilah Dia dan ucapkan 
"Wahai Rabb kami, bagi-Mulah segila pujian", sehingga Allah 
^& akan mendengarkan do'a kalian. Karena memuji Allah 
2& sebelum do'a merupakan sebab terkabulnya do'a, dan 
ini adalah perkara yang sudah diketahui. 

Perselisihan yang Disebutkan dalam Kitabullah 
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4 
"Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang 
(kebenaran) Al-Kitab itu benar-benar dalam penyimpangan 

[2| Ada kelompok yang benar dan ada yang salah, seperti 
firman Allah 

"Rasul rasul itu Kami lebihkan sebagian mereka atas sebagian 
yang lain. Di antara mereka ada yang Allah berkata-kata 
(langsung dengannya), dan sebagiannya Allah tinggikan 
beberapa derajat. Dan Kami berikan kepada 'Isa putera 
Maryam beberapa mukjizat serta Kami perkuat dia dengan 
Ruhul Qttdus. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya tidaklah 
berbunuh-bunuhan orang-orang (yang datang) sesudah rasul-
rasul itu, setelah datang kepada mereka beberapa macam 
keterangan. Akan tetapi mereka berselisih, maka ada di antara 
mereka vans beriman dan ada (pula) di antara mereka vans 
kajir. Seandainya Allah menghendaki, tidaklah mereka 
berbunuh-bunuhan." (Al-Raqaiah : 253) 

Lalu Syaikhul Islam berkata: "Termasuk dalam 
perselisihan yang tercela adalah firman Allah $ K 

testisi rj, ^ v ^ i l o J j j ^ T c J i i i * 

yang jauh." (AI-Baqarah : 176) 

1 
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i 6 8 ' I ihat Tafsir Ibnu Kalsir (1/223-224) dan Zadul Masir (1/133). 
Kttaivarij: Kaum yang mengingkari Inhkin: antara para shahabat. Mereka 
berpendapat kafirnya pelaku dosa besar dan bolehnya memberontak 
kepada para pemimpin yang dzalim. Mereka juga berpendapat bahwa 
pelnku dosa besar kekal dalam neraka, dan bahwa kekhilafahan boleh 
dipegang selain suku Quraisy. Mereka digelari dengan Al-Ilamriyyah, 
An-Kawashib, Al-Mariqah, dan Al Dugliat. IJhal Al-Fihhal karya Ibnu 
Ha/.m (2/113), Ai-Maqalat (1/82-131), dan Al-Milal wan Nihal (1/195-
255). 

rw y^a'idiyjah: Kaurr yang berpendapat bahwa janji dan ancaman Allah M 
pasli akan dilaksanakan, polaku d«»a be6ar kekal dalam Neraka, dan 
mengingkari syab'at. Yang dimaksud dengan golongan ini ialah Khawj rij 
dan Mu'tazilah setara khusus. Lihat Ushuluddin (hal. 242-244). 

"Orang-orang Yahudi berkata: 'Orang-orang Nasrani itu tidak 
mempunyai suatu pegangan'. Dan orang-orang Nasrani 
berkata: 'Orang-orang Yahudi tidak mempunyai suatu 
pegangan'." (AJ-Baqarah : 113) 

Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas m&,-. bahwa beliau i^-s 
berkata: "Kaum Yahudi Madinah dan Nasrani Najran 
bersengketa di dekat Nabi Kaum Yahudi berkata: 'Nasrani 
tidak mempunyai apa-apa. Tidak akan masuk Surga kecuali 
orang Yahudi.' Padahal mereka (Yahudi) kafir kepada Injil dan 
'Isa Dan orang-orang Nasrani berkata: 'Yahudi tidak 

memiliki kelebihan apa-apa. Dan tidak akan masuk Surga 
kecuali orang Nasrani.* Padahal mereka (Nasrani) kafir kepada 
Taurat dan Musa. Maka Allah pun menurunkan ayat ini 
dan yang sebelumnya."!08' 

Perselisihan ahlul bid'ah persis seperti ini. Khawarij 1" 
berkata: "Syi'ah bukan apa-apa", sedangkan Syi'ah berkata: 
"Khawarij bukan apa-apa." Qadariyyah berkata: "Jabriyyah 
bukan apa-apa", sedangkan Jabriyah berkata: "Qadariyyah 
bukan apa-apa." Wa'idiyyah'70' berkata: "MunTah bukan apa-
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Murji'ah: Dinamakan demikian karena mereka tidak memasukkan amalan 
ke dalam iman. Ada yang mengatakan: Diambil dari kata raja' (harapan) 
karena mereka berpendapat bahwa dosa tidak akan memudharatkan 
selama ada iman, sebagaimana ketaatan tidak bermanfaat dengan adanya 
kekafiran. Mereka terdiri dari empat kelompok: Murji'ah Khawarij, 
Murji'ah Qadariyyah, Murji'ah jabriyyah, dan Murji'ah murni. Lihat Al-
Milal wan Nihal (1/186) dan Zhahiratul Irja' fil Fikril Islami karya 
Safar Al-llawali, penjelasan : orang ini adalah salah dari tokoh Surun 
quthbi yang berdomisili dinegara Saudi Arabia. penerbit. 

i'" Kullabivualr Para pengikut 'Abdullah bin Sa'id bin Kullab AI-QaHithan. 
Kullabiyah menetapkan nama dan sifat Allah, akan tetapi dengan car? 
ahli kalam. Sehingga Ahlus Sunnah menilai mereka termasuk kelompok 
ahli kalam yang menetapkan nainr. dan sifat Allah Ljhnl Majmu' 
Fatawa lbni Taimiyyah (3/103, dan i /12 ,14 . M?, 156.174) 

<7>I1 Ktirriimiyyah: Para pengikut Muhammad bm Karram. Mereka meyakini 
bahwa Allah mempunyai jasmani, mengalami kejadian-kejadian,... dst 
Dalam masalah iman. mereka menganga p cukup dengan perkataan iisan 
sekalipun tidak ada pembenaran dalam hati I.ihat Majmu' AI-Fatawa 
(3/103) dan Al-Milal wan Nihal (2/11-22). 

Asif'arii/i/ah: Pengikut Abui I lasan Al-Asy'ari yang mengikuti pendapa! 
beliau ?«JS sebelum beliau rujuk kepada aqidah Ahlus Sunnah wal 
Jama'ah Mereka termasuk salah satu kelompok «ihh kalam. Mereka tidak 
menetapkan sifat Allah - selain 7 sifat saja, sedangkan sifat yang lainnya 
mereka takwilkan dengan akal Mereka sejalan dengan Ahlus Sunnah 
wal Jamaah dalam sebagian pokok aqidah. Di antara aqidah mereka 
adalah bahwa Allah fc akan dilihat, tapi tanpa arah. Adapun dalam 
masalah iman, golongan Asya'irah (Asy'ariyyah) adalah. Murji'ah. Lihat 
AI-MUal wan Nihal (1/138-158) dan Mauqif lbni Taimiyyah minal 
Asya'irah karya Asy-Syaikh 'Abdurrahman Al-Mabmud 

Salimhfuah; Pengikut Abu' Abdillah Muhammad binSalim dan anaknya. 
Abui I lasan Ahmad bin (Muhammad binjSalim Mad-'habmereka adalah 
menggabungkan ucapan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Mu'ta/ilab, 
disertai kecenderungan untuk ir.eiupcisanuikan Allah & dengan makhluk 
dan ajaran ittihait Sufi. Lihat Minhajus Sunnah karya Ibnu Taimiyyah 
siiK, tah(|i<| DK. Muhammad Kasyad Salim Lihat komentarnya. 

apa", dan Murji 'ah 1 7 ' 1 berkata: "Wa'idiyyah bukan apa-apa." 
Seorang Kullabi'7 '1 berkata: "Karrami bukan apa-apa", dan 
Karrami 1 7 3 1 berkata: "Kullabi bukan apa-apa." Seorang 
Asy'ari ' 7 4 ' berkata: "Salimi bukan apa-apa", dan Salimi | 7 , ; 

l)erkata: "Asy'ari bukan apa-apa." 
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Kelompok Salimi yang diwakili oleh Abu 'Ali Al-Ahwazi 
menulis sebuah kitab berjudul Matsal ib Al-Asy 'ari 
(Kcburukan-Kcburukan Al-Asy'ari). Sebagai balasannya. firqah 
Al-Asy'ari yang diwakili oleh Ibnu Asakir' 7 6 ' menulis sebuah 
kitab yang membantah tulisan itu dari semua sisi. Di dalam 
kitab tersebut dia sebutkan keburukan-keburukan kelompok 
As-Salimiyyahi7"'1. 

Terlebih lagi per.gikut madzhab yang empat, mayoritas dari 
mereka tersamarkan/terkena syubhat-syubhal sebagian 
ucapan dihidang usiiul sehingga mencampuradukkan 
ucapan kelompok ini dan itu. 

Kewajiban Seorang Muslim 

Setiap muslim yang mempersaksikan bahwa tidak ada 
sesembahan yang haq selain Allah i% dan bahwa Muhammad 
adalah Rasul Allah, wajib menjadikan tujuan pokoknya adalah 
mentauhid-kan Allah «gj dengan beribadah hanya kepada-Nya 
saja tiada sekutu bagi-Nya, dan menaati Rasul-Nya. Dia harus 
berjalan di sekitar hal itu dan mengambilnya di mana pun 
dia mendapat-kannya. Dia juga harus mengetahui bahwa 
makhluk yang paling ulama setelah para nabi adalah para 
shahabat. Sehingga dia tidak boleh membela satu individu 
pun secara mutlak kecuali Rasulullah dan tidak pula 

Beliau adalah 'Ali bin Al-Hasan bin Hibatillah, Abui Qasim, Tsiqahiddin 
bin 'Asakir Ad-I)inasyi]i, seorang ahli sejarah, hafali, banyak melaku tan 
perjalauar menrari ilmu. Dilahirkan pada lahun499II . Dia mempunyai 
banyak karangan, di antaranya: Tarikh I>imasyqa (sebuah, kitab yang 
sangat tebal), Al-lsyraf 'ala Ma'rifatil Athraf, dan Tabyin Kadzibil 
Muftari tima Nusiba ila Abil Hasan Al-Asy'ati, dan lainnya. Beliau walat 
tahun S/l H. I.ihal Al-A'lam (4/273). 

Yakni kitabTabyinul KacUibil Muftari fima nusiba ila Abil Hasan Al-
Asy'ari, karya Ibni 'Asakir. Kitab ini lelah diterbitkan. 
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membela suatu kelompok secara mutlak kecuali para 
shahabat. Karena hidayah itu ada bersama Rasulullah di 
mana saja beliau berada, dan juga bersama para shahabat 
beliau, bukan kelompok lain. Apabila mereka bersepakat, 
mereka sama sekali tidak akan bersepakat di atas suatu 
kesalahan. Berbeda dengan pengikut salah seorang ulama, 
di mana mereka bisa jadi bersepakat di atas suatu kesalahan. 
Bahkan semua pendapat yang mereka katakan namun tidak 
dikatakan oleh umat ini, maka itu tidak lain adalah kesalahan. 

Sesungguhnya Dienul Islam yang dengannya Allah utus 
Rasulullah % tidaklah diserahkan kepada seorang ulama 
beserta para pengikutnya. Seandainya demikian, maka figur 
tersebut telah menjadi tandingan bagi Rasulullah jg. Dan ini 
menyerupai pendapat Rafidhah yang mengatakan bahwa 
imam mereka ma'shum. 

Para shahabat dan tabi'in tentulah telah mengetahui 
kebenaran -yang dengannya Allah utus Rasulullah ~& 
sebelum adanya para imam yang diikuti madzhabnya di 
dalam perkara ushul maupun furu'. Dan mustahil mereka 
mendatangkan kebenaran yang menyelisihi ajaran Rasulullah 
3tg, karena semua yang menyelisihi Rasulullah % adalah bathil. 
Dan tidak mungkin salah seorang mereka mengetahui dari 
Rasulullah & ajaran yang menyelisihi para shahabat dan orang-
orang yang mengikuti mereka dengan baik. Sebab mereka 
tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Maka seorang muslim 
harus mengucapkan kebenaran yang diambil dari ajaran 
Rasulullah $j yang sudah ada pada generasi sebelum dirinya. 

Semua pendapat yang dikatakan di dalam Dienul Islam yang 
menyelisihi pendapat para shahabat dan tabi'in, di mana tidak 
seorang pun dari mereka yang mengucapkannya bahkan 
mereka justru menyelisihinya, maka pendapat itu adalah bathil. 



Asy-Syaikh Abdurrahman bin Hasan 

Yang hendak kita katakan di sini: Sesungguhnya Allah M 
menyebutkan bahwa bukti yang nyata dan ilmu telah dalang 
kepada orang-orang yang berselisih itu. Mereka hanyalah 
berselisih dikarenakan kedengkian di antara mereka sendiri. 
Oleh karena itu Allah & mencela dan menghukum mereka, 
sebab mereka bukanlah orang-orang yang berijtihad lalu 
bersalah. Bahkan mereka adalah orang-orang yang memang 
sengaja melakukan kedengkian dalam keadaan mengetahui 
kebenaran. 

Ini serupa dengan firman Allah $&: 

"Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam. 
Tidaklah orang-orang yang telah diberi Al-Kiiab itu berselisih 
kecuali sesudah dalang pengetahuan kepada mereka, karena 
kedengkian (yang ada) di antara mereka." (Ali imran : 19) 

Az-Zajjaj berkata: "Mereka berselisih karena dengki, 
bukan untuk mencari petunjuk yang terang." 

Allah berfirman: 

p-i^jjS 5 > ^ ' 3 if^i v - ^ ^ Jifir'l & 

Oj (.J**1-?- L. o*.- ̂  ^ I l y ^ l L ^ i _^VI 

' -fr - T - - f * «.'t, i — st' *lx x * - - r . i - *• 
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Berikut ini ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa 
orang-orang yang berselisih itu tidaklah berselisih melainkan 
setelah datang ilmu dan bukti nyata kepada mereka. Mereka 
pin berselisih disebabkan kedengkian dan kezhaliman, bukan 
karena tersamarnya kebenaran dengan kebathilan. Inilah 
keadaan pelaku perselisihan yang tercela. Masing-masing tiari 
mereka menzhalinii yang lainnya, saling mendustakan 
kebenaran yang dimiliki lawan, meskipun dia mengetahui 
bahwa itu benar. Mereka juga saling membenarkan kebathilan 
masing-masing meskipun dia mengetahui bahwa itu bathil. 

Mereka ini semuanya dicela di dalam Al-Qur'an dan As-
Sunnah. Karena setiap mereka telah menyelisihi kebenaran 

"Dan sesungguhnya telah Kami betikan kepada Bani Israil Al-
Kitab (Taurat), kekuasaan, dan kenabian. Dan Kami berikan 
kepada mereka rizki-rizki yang baik, dan Kami lebihkan mereka 
di atas bangsa-bangsa lain (pada masanya). Juga Kami berikan 
kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata tentang uivsan 
(agama); maka tidaklah mereka betselisih melainkan sesudah 
datangnya pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang 
ada) di antara mereka. Sesungguhnya Rabbmu akan memutuskan 
antara mereka pada hari kiamat terhadap apa yang mereka selalu 
berselisih padanya. Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas 
suatu syari'at (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah 
syari'at itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang 
yang tidak mengetahui. Sesung-guhnya mereka sekali kali tidak 
akan dapat menghindarkanmu sedikitpun dari (siksuan) Allah. 
Dan sesungguhnya orang-orang yang zhalim itu sebagian mereka 
menjadi penolong bagi sebagian yang lain, dan Allah adalah 
pelindung orang-orang yang hertaawa." (Al-Jaatsiyah : 16-19) 

Keadaan Pelaku Perselisihan yang Tercela 
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dan mengikuti kebathilan. Oleh karena itulah Allah $s 
memerintahkan para rasul untuk mengajak kepada satu 
agama, yaitu Dienul Islam dan melarang mereka berpecah 
belah. Itulah agama para lasul, dari rasul yang pertama hingga 
yang terakhir, beserta para pengikut mereka. 

Allah berfirman:' 

"Dia telah mensyaratkan bagi kalian tentang agama apa yang 
telah Dia wasiatkan kepada Nuh, dan apa yang telah Kami 
wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan 
kepada Ibrahim, Musa dan Isa. yaitu: Tegakkanlah agama 
dan janganlah kalian berpecah belah tentangnya.' Amat berai 
bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka 
kepadanya." (Asy-Syuura : 13) 

Allah @j berfirman di ayat lain: 

"Hai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan 
kerjakanlah amal yang shalih. Sesungguhnya Aku Maha 
Mengetahui apa yang kalian kerjakan. Sesungguhnya (agama 
tauhid) ini adalah agama kalian semua, agama yang satu. Dan 
Aku adalah Rabb kalian, maka bertaqwalah kepada-Ku. Kemudian 
mereka (pengikut-pengikut para rasul itu) menjadikan agama 
mereka terpecah belah menjadi beberapa pecahan. Tiap-tiap 
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golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka 
(masing-masing)." (Al-Mu'minuun : 51-53) 

Maksudnya: Banyak kitab. Setiap kelompok mengikuti 
satu kitab yang diada-adakan, bukan Kitabullah. sehingga 
mereka pun berpecah belah. Karena para pelaku perpecahan 
dan perselisihan tidaklah berada di atas al-hanijiyyah 
(kehanifan) yang murni, yakni Islam yang murni, dalam arti 
memurnikan agama hanya untuk Allah Hal ini disebutkan 
Allah &c- dalam firman-Nya: 

"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah 
Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam 
(menjalankan) agama dengan lurus, dan supaya mereka 
mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian 
itulah agama yang lurus." (Al-Bayyinah : 5) 

Dalam ayat lain Allah $e berfirman.-

N/j 5j)l^a-ll 0_^fijlj «—1] ^ Oj^*J ^ 
» * 'tf« ••f"'* * » i*' 

"Mcka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama 
(Allah); (tetaplah di atas) fitrah Allah yang telah menciptakan 
mai'iisia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah 
Allah. Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia 
tidak mengetahui. Dengan kembali bertaubat kepada-Nya dan 
bertaqwalah kepada-Nya serta dirikanlah shalat. Dan janganlah 
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kalian termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, 
yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan 
mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa 
bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka." (Ar-
Ruuni: 30-32) 

Allah melarang Rasul-Nya untuk termasuk dari orang-
orang yang mempersekutukan Allah yailu orang-orang 
yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi 
beberapa kelompok. Allah mengulangi kata min (dari) 
agar jelas diketahui bahwa kalimat yang kedua175 ' itu sebagai 
pengganti kalimat yang pertama'79'. Kalimat yang kedua itulah 
yang menjadi maksud pembicaraan, sedangkan kalimat 
sebelumnya adalah pengantar ke sana. 

Allah berfirman: 
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tg) . ^ a * ; Ljbjj ^ (̂ flf jo£j jofc 

"Dm? sungguh Kami telah memberikan Kitab (Taurat) kepada 
Musa, lalu diperselisihkanlah tentang Kitab itu. Dan seandainya 
tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari Rabbmu, niscaya 
telah ditetapkan hukuman di antara mereka. Dan sesungguhnya 
mereka (orang-orang kafir Makkah) berada dalam keraguan 
yang menggelisahkan terhadap Al-Qur'an. Dan sesungguhnya 
kepada masing-masing (merekayang berselisih itu)pasti Rabbmu 
akan menyempurnakan dengan cukup (balasan) pekerjaan mereka. 
Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui apa yang mereka 
kerjakan. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagai
mana diperintahkan kepadamu, dan (juga) orang yang telah 
taubat bersamamu, dan janganlah kalian melampaui batas. 
Sesungguhnya Dia Maha Melihat apa yang kalian kerjakan. 
Dan janganlah kalian cenderung kepada orang-orang yang 
zhalim yang menyebabkan kalian disentuh api Neraka, dan 
kalian tidak mempunyai seorang penolongpun selain Allah, 
kemudian kalian tidak akan diberi pertolongan. Dan dirikanlah 
shalat itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada 
bagian permulaan malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan 
yang baik itu menghapuskan (desa) perbuatan perbuatan yang 
buruk. Itulah peringatan bagi orang orang yang ingat. Dan 
bersabarlah, karena sesung-guhnya Allah tiada menyia-nyiakan 
pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka mengapa 
tidak ada dari umat-umat yang sebelum kedian orang-orang 
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yang mempunyai keutamaan, yang melarang dari 
(mengerjakan) kerusakan di muka bumi, kecuali sebagian kecil 
di antara orang-orang yang telah Kami selamatkan di antara 
mereka. Dan orang-orang yang zhalim hanya mementingkan 
kenikmatan yang mewah yang ada pada mereka, dan mereka 
adalah orang-orang yang berdosa. Dan Rabbmu sekali-kali 
tidak akan membinasakan negeri negeri secara zhalim, 
sedangkan penduduk-nya orang-orang yang berbuat kebaikan, 
jikalau Rabbmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia 
umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. 
Kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Rabbmu. Dan 
untuk itulah Allah menciptakan mereka." (Huud: 110-119) 

Allah mengabarkan bahwa orang-orang yang 
mendapatkan rahmat tidaklah berselisih. Dan Allah telah 
menyebutkan bukan hanya pada satu tempat bahwa agama 
seluruh nabi adalah Islam. Sebagaimana firman Allah 3& 
tentang Nabi Nuh 

"Dan aku diperintahkan agar aku termasuk golongan orang-
orang yang berserah diri (kepada-Nya)." (Yunus : 72) 

Allah $1. berfirman tentang Nabi Ibrahim 

"Ketika Rabbnya berfirman kepadanya: 'Tunduk patuhlah!' 
Ibrahim menjawab: 'Aku tunduk patuh kepada Rabb semesta 
alam.' Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-
anaknya, demikian pula Ya'qub. (Ibrahim berkata): 'Hai anak-
anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagi 
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kalian, maka janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan 
memeluk agama Islam'." (AJ-Baqarah : 131-132) 

Allah berfirman tentang Nabi Musa 

"Musa berkata: 'Hai kaumku, jika kalian beriman kepada Allah, 
maka berlawakkallch kepada-Nya saja, jika kalian benar benar 
orang yang berserah diri." (Yunus : 84 dan An-Naml : 91) 

Tentang para penyihir (yang kemudian bertaubat) Allah 
berfirman-

"(Mereka berdo'a): 'Ya Rabb kami, limpahkanlah kesabaran 
kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah 
diri (kepada-Mu)'." (AJ-A'raaf: 126) 

Allah g& berfirman tentang Nabi Yusuf 

i : ' i * h . s If- I ' I - J . I - ' 

"(Yusuf) berkata: VJahai Pencipta langit dan bumi. Engkaulah 
Pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam 
keadaan memeluk Islam, dan gabungkanlah aku dengan orang-
orang yang shalih'." (Yusuf: 101) 

Allah ^ berfirman tentang Balqis: 

Rabbku, sesungguhnya aku lelah berbuat zalim terhadap 
diriku. Dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, 
Rabb semesta alam" (An-Naml: 44) 
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Allah berfirman: 

"Yang dengan Kitab itu diputuskanlah perkara orang-orang 
Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh 
crang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka." (Al-
Maa'idali: 44) 
Allah ^ berfirman: 

"Dan (ingatlah), ketika Aku ilhamkan kepada pengikut 'Isa 
yang setia: 'Berimanlah kalian kepada-Ku dan kepada rasul-
Ku.'Mereka menjawab: 'Kami lelah beriman, dan saksikanlah 
(wahai Rasul) bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang 
yang patuh (kepada semanmu)'." (Al-Maa'idah : 111) 

Dalam Ash-Shahihain disebutkan dari Nabi TFE bahwa 
beliau bersabda: 

"Sesungguhnya kami para nabi, agama kami satu."m 

i N?. Al-Bukhari dalam Shahih-nya, Kitabul Anbh/a', Bab: 

"Dan ceritakanlah (kisah) hAaryam." (Maryam: 16) 
Hadils ini diriwayatkan dari Abi Ilurairah -fc, namun dengan lafa/Ji 

yang berbeda. Nabi bersabda: 

"Akulah manusia yang paling dekat dengan 'Isa bin Maryam di dunia dan 
akhirat. Pan nabi itu saling bersaudara. Ibu merdui bcrbeoa-beda akun tetapi 
agama mereka fatu." (4/167. hadits 3443) 
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Beraneka ragamnya syari'at tidaklah menghalangi adanya 
agama itu satu, yakni Islam, sebagaimana agama yang 
dengannya Allah *j£ utus Muhammad Karena sesungguhnya 
itulah Dienul Islam, yang awal maupun yang akhir. 

Pada mulanya, kiblat adalah Raitul Maqdis. kemudian 
dialihkan ke Ka'bah. Namun dalam dua keadaan ini, agama 
hanyalah satu yaitu Islam. Demikian pulalah seluruh ajaran 
yang disyari'atkan bagi para nabi sebelum kita. 

Kebenaran itu Satu dan Kebathilan itu Berbilang 

Oleh karena itu, tatkala Allah menyebutkan kebenaran 
di dalam AI-Qur'an. Dia menjadikannya satu dan menjadikan 
kebathilan berbilang. Seperti Allah 

J j i j i S?3 » > v ' ^ i**2zz£ ^'re l-Ĵ -* o'3 \ 

"Dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalan-Kuyang 
lurus, maka ikutilah dia. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-
jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan 
kalian dari jalan-Nya." (Al-An'am : 153) 

Dan firman Allah 

Bab Keutamaan 'Isa SgZ (4/1837. hadits 2365); Abu Dawud dalam Sunan-

dan Al-Imam Ahmad dalam Al-Musnad (2/319, '106,163, 482, dan 541). 

"Tunjukilah kami jalan yang lurus." (Al-Fatihah: 6) 

Dan firman Allah gs: 
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"Dan Kami tunjuki keduanya ke jalan yang lurus." (Ash-
Shaaffat: 118) 

Dan firman Allah "$i>: 

'VUfoh telah memilihnya dan mcnunjukinya kepada jalan yang 
lurus." (An-Nahl: 121) 

Dan firman Allah 

"Dan flgflr D*fl menunjuki kaliav. kepada jalan yang lurus." (Al-
Tath: 20) 

Dan firman Allah 

V>T j . ^ 1 £ ^ i p ; 43 ST» 

Pelindung orang-orang yang beriman; Dia mengeluarkan 
mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman). Dan 
orang-orang yang kafir, peiindimg-pclindimgnya ialah syaitan, 
yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan 
(kekafiran)." (Al-Baqarah : 257) 

Ini sesuai dengan isi Kitabullah bahwa perselisihan yang 
mutlak seluruhnya tercela. Berbeda dengan perselisihan yang 
dikatakan tentangnya: 

"Akan tetapi mereka berselisih. Maka ada di antara mereka 
yang beriman dan ada (pula) di antara mereka yang kafir." 
(Al-Baqarah : 253) 
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Telah dijelaskan bahwa perselisihan ini adalah antara 
penganut kebenaran dengan penganut kebathilan, 
sebagaimana firman Allah 

"Inilah dua golongan (golongan mukmin dan golongan kafir) 
yang bertengkar, mereka saling bertengkar mengenai Rabb 
mereta." (AJ-Hajj: 19) 

Telah tsabit di dalam hadits shahih bahwa ayal ini turun 
tentang Hamzah paman Rasulullah j&, Ali 4* sepupu beliau 

dan 'Ubaidah bin Al-Harits sepupu beliau melawan kaum 
musyrikin yang bertempur satu lawan satu dengan mereka, 
yaitu 'Utbah, Syaibah, dan Al-Walid bin 'UtbahJB|i 

Saya telah memperhatikan kitab-kitab tentang perselisihan 
yang di dalamnya disebutkan pendapat-pendapat, baik yang 
sekedar menukil seperti kitab Al-Maqalat karya Al-Asy'ari, 
kirab Al-Milal wan Nihal karya Asy-Syihristani, dan karya Abu 
'Isa Al-Warraq; ataupun yang diserta: pembelaan terhadap 
suatu pendapat, seperti tulisan-tulisan ahli kalam dengan 
perbedaan tingkatan mereka. Saya melihat bahwa 
perselisihan yang disebutkan di sana secara umum termasuk 
dalam perselisihan yang tercela. Adapun kebenaran yang 
dengannya Allah f£ utus Rasul-Nya dan Allah M turunkan kitab-
Nya, serta yang dipegangi Salafus Shalih, tidaklah akan 
didapatkan perselisihan padanya. Bahkan salah seorang 
mereka biasa menyebutkan beberapa pendapat dalam satu 
masalah, namun pendapat yang dibenarkan oleh Al-Qur'an 
dan As-Sunnah justru tidak merelai sebutkan. Ini bukan karena 
mereka mengetahuinya lantas tidak menyebutkannya, namun 
hal itu karena mereka tidak mengetahuinya. 

HR. Al-Bukhari (6/98) dan Muslim (4/2323), dari *Ali bin Abi Thalib, 
Abu Uzar, dan Qais bin 'Abbad * dengan hfazh yang beragam. 
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Kemudian Syaikhul Islam mengisyaratkan kepada ucapan 
kaum filosof dan perbedaan pendapat mereka. Beliau tidak 
mengkhususkan seorangpun dari mereka karena begitu 
banyaknya. 

Hingga ucapan Syaikhul Islam "Maksudnya, bahwa dari 
tulisan-tulisan ahli kalam itu bisa diketahui bantahan sebagian 
mereka terhadap sebagian yang lain). Namun ini tidaklah 
dibutuhkan oleh orang yang tidak butuh membantah ucapan 
yang bathil, karena hal itu tidak terbersit di dalam pikirannya, 
tidak ada orang yang menyampaikan ucapan itu kepadanya, 
dan dia tidak membaca kitab yang berisi ucapan filosof itu. 
Dan orang yang tidak memahami bantahannya tidaklah bisa 
mengambil manfaatnya. Bahkan seringkali hal itu 
memudharatkan bagi orang yang mengetahui syubhat 
namun tidak mengetahui kerusakannya." 

Namun yang dimaksudkan ci sini, bahwa ini adalah ilmu 
yang ada di dalam kitab-kitab mereka. Mereka membantah 
pendapat yang bathil dengan pendapat yang bathil pula. 
sehingga keduanya sama-sama bathil. Oleh karena itulah 
hal ini tercela dan dilarang oleh Salaf serta para imam. 
Mereka senantiasa menyebutkan 'aib kebathilan yang selain 
mereka dan mencelanya. Inilah manfaat yang bisa diambil. 

Contoh hal tersebut adalah perselisihan mereka tentang 
nama dan hukum, juga ul-wa'd .janji) dan al-wa'id (ancaman). 

Khawarij dan Mu'tazilah sana-sama berpendapat bahwa 
pelaku dosa besar yang belum bertaubat akan kekal di dalam 

Oleh karena itulah para imam Salaf mencela ilmu kalam. 

Ucapan Kaum Filosof dan Perbedaan Pendapat 
Mereka 
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Neraka, dan dia tidak memiliki keimanan sedikitpun. 
Khawarij berkata: "Dia kafir." Sedangkan Mu'tazilah sepakat 
dengan mereka dalam hukumnya (y.'k:ii kekal di Neraka), 
tetapi tidak sejalan dalam memberikan gelar untuk pelaku 
dosa besar itu (yakni tidak menyebut dia sebagai kafir, tetapi 
dia berada diantara dua tempat (suatu keadaan ..ntira 
mukmin dan kafir)). 

Sedangkan Murji'ah berpendapat bahwa orang tersebut 
seorang mukmin yang sempurna imanns*., tidak ada 
kekurangan di dalam imannya. Bahkan imannya seperti iman 
para wali dan para nabi. 

Banyak dari ahli kalam Murji'ah berkata: "Kita t<dak tahu 
bahwa ada seseorang dai I ahli kiblat (umat Islam) yang 
melakukan dosa besar akan masuk Neraka atau tidak akan 
masuk Neraka. Mungkin saja semua orang fasik akan masuk 
Neraka, dan mungkin saja tidak ada seorangpun dari mereka 
yang akan memasukinya. Dan mungkin pula hanya sebagian 
mereka yang akan masuk Neraka." 

Mereka juga mengatakan: "Orang yang berbuat dosa lantas 
bertaubat, maka tidak bisa dipastikan apakah taubatnya 
diterima. Bahkan boleh jadi dia akan masuk Neraka juga." 
Mereka mengambil sikap tawaqquf (abstain) dalam semua 
persoalan di atas, sehingga mereka dinamakan At-Waqifah 
(kelompok yang abstain). Dan inilah pendapat Al-Qadhi Abu 
Bakr dan kalangan Al-Asy'ariyyah lainnya maupun selain 
mereka. 

Mereka (Khawarij dan Mu'tazilah) berhujjah dengan nash-
nash yang berisi keumuman ancaman, kemudian lawan 
mereka (Murji'ah) membantah dengan menggunakan nash-
nash keumuman janji (balasan kebaikan). 
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Hingga ucapan Syaikhul Islam gfe: 'Adapun Ahlus Sunnah 
wal Hadits dari kalangan shahabat, tabi'in dan ulama kaum 
muslimin, mereka beriman kepada seluruh Al-Qur'an dan 
tidak mengubah nash-nash sedikitpun. Dan mereka 
mengatakan: 'Kami katakan bahwa apapun yang Allah *% 
kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah 
kehendaki tidak akan terjadi.' 

Mereka mengatakan: 'Allah adalah Pencipta segala 
sesuatu, Rabbnya, dan Rajanya. Semua yang selain Allah 
adalah inakhluk-Nya. Mereka ada dengan sebab kehendak dan 
qudrah Allah Dalam kerajaan-Nya tidak ada sesuatupun 
yang tidak Allah $s kehendaki dan tidak Allah j& ciptakan. 
Sehingga tidak ada seorangpun yang mampu menghalangi 
Allah dari kehendak-Nya untuk menciptakan sesuatu. 
Karena Dialah Al-VVahid (Dzat Yang Maha Esa), AI-Qahhar 
(Dzat Yang Maha Mengalahkan). Rahmat apa saja yang Allah 
$s bukakan untuk seseorang, maka tidak ada yang mampu -
menahannya. Dan apa saja yang Allah tahan, maka tidak 
ada yang mampu melepaskannya/ 

Hingga ucapan Syaikhul Islam £&: "Mcnumt Jahmiyyah, 
iman hanyalah sekedar pembenaran hati dan mengamal
kannya. Ini adalah pendapat Jahm, Ash-Shanabiji, dan Al-
Asy'ari menurut riwayat yang masyhur darinya, serta 
mayoritas pengikutnya. Sedangkan menurut fuqaha* Murji'ah, 
iman adalah ucapan lisan disertai pembenaran hati. 

Sehingga berdasarkan kedua pendapat di atas, amalan 
hati tidaklah termasuk keimanan. 

Aqidah Ahlus Sunnah wal Hadits 
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Dan mereka mengatakan: 'Sesungguhnya Allah 
memerintahkan keimanan dan amal shalih, serta melarang 
kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Allah ^ mencintai 
dan meridhai segala yang Dia perintahkan, dan Dia 
membenci serta memurkai semua yang Dia S larang. Allah 

tidak menyukai kerusakan, dan tidak ridha kekufuran 
dilakukan oleh para hamba-Nya.' 

Mereka mengatakan: 'Tidaklah semua yang Allah \% 
perintahkan kepada hamba-Nya dan semua yang Dia vlfik 

kehendaki untuk mereka melakukannya, berarti bahwa Dia 
menghendaki untuk menciptakannya bagi mereka dan 

menghendaki pula untuk membantu mereka melakukannya. 
Bahkan bantuan-Nya terhadap para hamba-Nya untuk 
melakukan ketaatan -bagi orang yang Dia perintahkan untuk 
melakukannya- adalah fadhilah (keutamaan) dari Allah $e 
sebagaimana seluruh nikmat-Nya yang lain. Dan Allah 
mengkhususkan rahmat-Nya bagi siapa pun yang Dia 
kehendaki. 

Allah berfirman: 

"Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah" 

Rabb adalah Pencipta segala sesuatu. Segala sesuatu yang 
Dia ciptakan adalah dengan kehendak-Nya. Apa saja yang Dia 

kehendaki niscaya akan terjadi, dan apa saja yang tidak 
Dia kehendaki tidaklah akan terjadi. Apa saja yang tidak terjadi 
berarti tidak Dia *% kehendaki untuk menciptakannya, 
sedangkan apa saja yang terjadi berarti Dia &e telah 
menghendaki untuk menciptakannya. Dia $s tidaklah 
menghendaki kecuali sesuatu yang telah didahului ilmu-Nya 
bahwa Dia S akan menciptakannya. Ilmu Allah ^ selaras 

(Al-A'raaf: 54) 
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"Dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang 
melihat. Tidak (pula) sama gelap gulita dengan cahaya. Tidak 
(pula) sama yang teduh dengan yang panas. Dan tidak (pula) 
sama orang orang yang hidup dan orang-orang yang mati." 
(Faathir : 19-22) 

Dan Allah berfirman: 

dengan perkara yang diilmui. Allah igs telah memerintahkan 
para hamha-Nya agar melakukan kebajikan yang bermanfaat 
bagi mereka, dan melarang mereka dari melakukan 
keburukan yang akan menuidharatkan mereka. Seluruh 
kebajikan disukai Allah dan diridhai-Nya. Sedangkan 
seluruh keburukan dibenci dan dimurkai oleh Allah 
begitu pula pelakunya, sekalipun seluruhnya adalah makhluk 
Allah Allah telah menciptakan Jibril jggsi dan Iblis. 
Allah mencintai Jibril 3js~pe dan membenci Iblis. Allah 
# menciptakan Surga dan Neraka, kegelapan dan cahaya, 
teduh dan penas, kematian dan kehidupan, laki-laki dan 
perempuan, serta orang buta dan orang yang dapat melihat. 

Allah 3& telah berfirman: 

"Tidaklah sama penghuni-penghuni Neraka dengan penghuni 
penghuni Surga." (Al-llasyr : 20) 

Dan Allah & berfirman: 

>Jfi % i d U y> 0 W4Jij -jJtfi c& 
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" Maka apakah patut Kami menjadikan orang-orang Islam 
itu sama dengan orang-orang yang berdosa (orang kafir)? 
Mengapa kalian (berbual demikian), bagaimanakah kalian 
mengambil keputusan?" (AI-Qa1am : 35-36) 

Dan Allah $ 5 berfirman: 

J j i a-^i -JET C ^ J L ^ J I i jL*ij \yj*\t [y_j]\ 

"Patutkah Kami menganggap orang-orang yang beriman dan 
mengerjakan amal yang shalih sama dengan orang-orang yang 
berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah (pula) Kami 

. menganggap orang-orang yang berlaqwa sama dengan orang-
orang yang berbuat maksiat?" (Shaad : 28) 

Allah telah menciptakan hal-hal yang baik dan yang 
buruk. Namun hal-hal yang baik tidaklah sama dengan yang 
buruk. Begitu juga buah-buahan dan biji-bijian, tidak sama 
dengan tinja dan kencing. 

Kepada-Nya naik kalimat-kalimat yang baik dan amal 
shalih. Allah itu baik dan tidak menerima selain yang baik 
pula. Allah bersih dan menyukai kebersihan. Allah S 
juga indah dan menyukai keindahan. Tidak semua yang Allah 
ige ciptakan itu bisa naik kepada-Nya. Dan tidak pula 
semuanya dicintai dan diridhai oleh Allah 

Disebutkan dalam Shahih Muslim dari Nabi bahwa 
beliau & bersabda: 

* s ' 1 ' ' ' * ' 
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"Tidak masuk Surga orang yang di dalam qalbunya ada seberat 
dzarrah sifat takabbur, dan tidak masuk Neraka orang yang di 
dalam qalbunya ada seberat dzarrah iman." Seseorang berkata: 
"Ya Rasulullah, seseorang menyukai kalau sandalnya itu baik 
dan pakaiannya baik. Apakah itu termasuk sifat takabbur?" 
Rasululah ^menjawab: "Sesungguhnya Allah indah menyukai 
keindahan. Sifat takabbur adalah menentang kebenaran dan 
menghinakan manusia." 

Maksud kita di sini adalah menyebutkan apa yang Allah 
suka dan ridhai, yaitu yang diberikan pahala bagi para 

pelakunya. 

Berhukum dengan Apa yang Allah & Turunkan dan 
Berhukum dengan selain yang Allah Turunkan 

Hingga ucapan Syaikhul Islam »&: "Allah ̂  mengutus para 
rasul agar memutuskan perkara manusia dengan keadilan. 
Allah 3& berfirman: 

"Allah-lahyang menurunkan kitab dengan (membawa) kebenaran 
dan (menurunkan) neraca (keadilan). Dan tahukah kamu, boleh 
jadi hari kiamat itu (sudah) dekat?" (Asy-Syuura : 17) 

Dan Allah berfirman: 
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"Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat 
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kalian) 
apabila menetapkan hukum di anlara manusia supaya kalian 
menegapkan dengan adil," (An-Nisaa': 58) 

Allah berfirman: 
A * 

"Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta 
putusan), maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka, 
atau berpalinglah dari mereka." (AJ-Maa'idah : 42) 

Allah berfirman: 

"Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka 
menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kcmu 
mengikuti hawa nafsu mereka." (AI-Maa'idah : 49) 

Allah &i memerintahkan Rasulullah ^ untuk menghukumi 
(memberikan keputusan) dengan adil, dan agar berhukum 
dengan apa yang Allah g£ turunkan. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa keadilan adalah apa yang Allah 
turunkan, dan apa yang Allah ^ turunkan itulah keadilan. 

Oleh karena itu, setiap orang yang menghukumi antara 
dua orang yang berselisih wajib memutuskan dengan 
keadilan, berdasarkan firman Allah 

"Dan (menyuruh kalian) apabila menetapkan hukum di 
antara manusia supaya kalian menetapkan dengan 
adil.' (An-Nisaa* : 58) 

Seorang hakim tidak berhak memberi keputusan dengan 
kezhaiiman selama-lamanya. Syari'at yang wajib dilaksanakan 
oleh pemerintah kaum muslimin semuanya berisi keadilan. 
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Syari'at tidaklah mengandung satu kezhaliman sama sekali, 
bahkan hukum Allah Jj£ itulah hukum yang paling baik. 

Syari'at adalah apa yang Allah 2& turunkan, sehingga 
semua erang yang berhukum dengan apa yang Allah 
turunkan berarti telah memutuskan dengan keadilan. 

Namun keadilan seringkah beraneka ragam sesuai 
dengan keragaman syari'at dan manhaj. Sehingga keadilan 
untuk setiap syari'at sesuai dengan keadaannya masing-
masing. Oleh karena itu Allah berfirman: 

"Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka 
putuskanlah (perkara itu) di antara mereka dengan adil, 
sesungguhnya Allah menyukai orang orang yang adil. Dan 
bagaimanakah mereka mengangkatmu menjadi hakim mereka, 
padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya (ada) 
hukum Allah, kemudian mereka berpaling sesudah itu (dari 
putusanmu)? Dan mereka sungguh-sungguh bukan orang yang 
beriman." (AI-Maa'idah: 42-43) 

Hingga firman-Nya 

p A » U ? J 'M 'XL y $ } 

j j c / ^ J i lya-^r-ii j & i ; L. j ffysiOJ^5 i * I 

" IMu f t tiap-tiap umat di antara kalian, Kami berikan aturan 
dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya 
kalian dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak 
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menguji kalian pada pemberian-Nya kepada kalian, maka 
berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya ke\xida Aliahlah 
kembali kalian semuanya, lalu Dia beritahukan kepada kalian 
apa yang telah kalian perselisihkan itu." (AI-Maa'idah : 48) 

Hingga firman Allah 

"Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Dan (Imkum) 
siapakah yang lebih baik daripada (Iwkum) Allah bagi orang 
orang yang yakin?" (Al-Maa'idah : 50) 

Allah menyebutkan hukum Taurat dan Injil. Kemudian 
Dia sebutkan bahwa Dia telah menurunkan Al-Qur'an dan 
memerintahkan Nabi-Nya untuk berhukum dengan Al-Qur'an 
dan melarang beliau mengikuti hawa nafsu mereka karena 
telah datang Kitab dari Allah kepada beliau. 

Allah juga mengabarkan bahwa Dia telah menjadikan 
syari'at dan manhaj tersendiri bagi masing-masing nabi. Allah 

menjadikan bagi Musa syari'at dan manhaj yang 
terdapat dalam Taurat, dan menjadikan bagi 'Isa syari'at 
dan manhaj yang terdapat dalam Injil. Dan Allah menjadikan 
bagi Rasulullah % syari'at dan manhaj yang terdapat dalam 
Al-Qur 'an. Allah 'M memerintahkan beliau 3s untuk 
memutuskan dengan apa yang Allah & turunkan. Allah & 
juga mengabarkan kepada beliau bahwa barangsiapa yang 
mencari selain Al-Qur'an, berarti dia telah mencari hukum 
jahiliyah. Allah <j£ berfirman: 

"Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang Allah 
turunkan, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir." 
(Al-Maa'idah : 44) 



Asy-Syaikh Abdurrahman bin Hasan 

Tidak ada keraguan bahwa barangsiapa yang lidak 
meyakini wajibnya berhukum dengan apa yang Allah 
turunkan kepada Kasul-Nya berarti dia kafir. Barangsiapa 
yang menganggap halalnya menghukumi perkara manusia 
dengan sesuatu yang dia pandang sebagai keadilan tanpa 
mengikuti apa yang Allah turunkan, maka dia kafir. 

Setiap umat diperintahkan untuk menghukumi dengan 
keadilan. Terkadang, keadilan menurut mereka adalah apa 
yang dipandang oleh tokoh-tokoh mereka. Bahkan banyak 
orang yang menisbatkan dirinya sebagai muslim namun 
berhukum dengan adat kebiasaan mereka yang lidak Allah 

ajarkan, seperti para tokoh orang-orang pedalaman dan 
perintah para thaghut. Mereka berpandangan bahwa inilah 
yang pantas dijadikan hukum, bukan Al-Qur'an dan As-
Sunnah. 

Ini merupakan kekafiran. Banyak orang yang beragama 
Islam, namun mereka tidak berhukum selain dengan adat 
kebiasaan mereka yang diatur oleh para thaghut. Andaikan 
mereka itu mengetahui tidak bolehnya berhukum dengan 
selain yang Allah turunkan lantas tidak berkomitmen, 
bahkan menganggap halalnya berhukum dengan menyelisihi 
apa yang Allah §i turunkan, maka merelai kafir. Jika tidak 
demikian, maka mereka adalah orang-orang jahil sebagaimana 
penjelasan yang telah lalu tentang keadaan mereka. 

Allah 2& telah memerintahkan seluruh kaum muslimin, 
apabila mereka berselisih dalam suatu perkara, agar 
mengembalikannya kepada Allah dan Rasulullah Allah 
$5 berfirman: 

/ V I J)ij J> l ? i i j i^fj '-5>T Ij£b 
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"f/o/ orang-orang yang beriman, taatileh Allah dan taatilah 
Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kalian. Kemudian jika kalian 
berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia 
kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (Stmnahnya), jika kalian 
benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang 
demikian itu lebih utama (bagi kalian) dan lebih baik akibatnya." 
(An-Nisaa': 59) 

Dan Allah berfirman:. 

L*--lZo lj^L*aj LL« I S - m ^ i j l *̂ [ 

"Maka demi Rabbmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman 
hingga mereka menjadikanmu sebagai hakim dalam perkara 
yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa 
keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu 
berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya." (An-
Nisaa' : 65) 

Maka barangsiapa yang tidak berkomitmen kepada hukum 
Allah dan Rasulullah $g di dalam menyelesaikan perkara 
yang mereka perselisihkan, maka Allah telah bersumpah 
bahwa orang tersebut tidaklah beriman. Adapun orang yang 
komitmen kepada hukum Allah M dan Rasulullah secara 
lahir dan batin, namun dia melakukan kemaksiatan dan 
mengikuti hawa nafsunya, maka orang ini berkedudukan 
sama dengan para pelaku kemaksiatan lainnya. 

Maksud dari penjelasan ini bahwa berhukum dengan 
keadilan adalah kewajiban yang mutlak di setiap zaman dan 
tempat bagi setiap orang. Berhukum dengan apa yang Allah 
diturunkan kepada Muhammad Rimlah keadilan yang murni. 
Dan itulah jenis keadilan yang paling sempurna dan paling 
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baik. Berhukum dengan apa yang Allah turunkan adalah 
wajib bagi Rasulullah $ dan para pengikutnya. Barangsiapa 
yang tidak berkomitmen kepada hukum Allah igt dan Rasul-
Nya & maka ia kafir. 

Ini wajib atas umat Islam dalam semua perkara yang mereka 
perselisihkan, baik berkaitan dengan urusan aqidah ataupun 
amalan. Allah & berfirman: 

"Manusia itu adalah umat yang satu. (Setelah timbul 
perselisihan), maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi 
kabar gembira dan pemberi peringatan. Den Allah menurunkan 
bersama mereka Kitab dengan benar, untuk memberi keputusan 
di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan." 
(AJ-Baqarah: 213) 

Allah berfirman: 

i O • • • J ! ''J- c* « ' ¥ 
"Apapun yang kalian perselisihkan, maka putusannya (terserah) 
kepada Allah." (Asy-Syuura : 10) 
Allah berfirman: 

i© — $ J! « J V J 'f*J^ o|i• • • ̂  
"Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, 
maka kembalikanlah ia kepada Allah (A\-Qur'an) dan Rasul 
(Sunnahnya)" (An-Nisaa*: 59) 

Urusan kciuasyai akalau tidak boleh dihukumi selain 
dengan AI-Qur'an dan As-Sunnah. Tidak ada seorang pun yang 
berhak memaksa orang lain untuk mengikuti ucapan ulama, 
pemimpin, syaikh, atau raja tertentu. 
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Barangsiapa meyakini bolehnya menghukumi diantara 
manusia ( dengan hukum manusia, ulama, pemimpin, syaikh 
dll, ed), dan tidak mau berhukum dengan Al Kitab dan As 
Sunnah maka orang yang memiliki keyakinan ini adalah kafir. 

Berpegang Teguh kepada Tali Allah 

Hingga ucapan Syaikhul Islam 'Allah lelah berfirman: 

"Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah 
dengan sebenar benar taqwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-
kali kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. 
Dan berpeganglah kalian semuanya kepada tali (agama) Allah, 
dan janganlah kalian bercerai berai. Dan ingatlah nikmat Allah 
kepada kalian ketika kalian dahulu (di masa Jahiliyah) saling 
bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hati kalian, sehingga 
jadilah kalian orang-orang yang bersaudara karena nikmat 
Allah. Dan kalian telah berada di tepi jurang Neraka, lalu Allah 
menyelamatkan kalian darinya. Demikianlah Allah 
menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kalian, agar kalian 
mendapat petunjuk." (Ali "Iinran : 102-103) 

Allah berfirman: 

fpcti- U O J U i_jja)£i-Tj i y ^ a j o ju lE 1 "ij^ 
a > * t. ^v. 0 , - j , _*.{, c—r. 
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"Dan janganlah kalian menyerupai orang-orang yang bercerai-
berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas 
kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa 
yang berat, pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih 
berseri, dan ada pula muka yang hitam muram. Adapun orang-
orang yang hitam muram mukanya (kepada mereka dikatakan): 
'Kenapa kalian kajir sesudah kalian beriman? Karena itu 
rasakanlah azab disebabkan kekafiran kalian itu'." (Ali 'Imran: 
105-106) 

Ibnu Abbas tgg berkata: "Wajah-wajah Ahlus Sunnah putih 
berseri, sedangkan wajah-wajah ahli bid'ah hitam muram."1 8 2 ' 

Allah 'M memerintahkan seluruh kaum muslimin untuk 
berpegang teguh kepada tali-Nya dan tidak bercerai berai. 
Dan telah ditafsirkan bahwa tali Allah adalah Al-Qur'an, 
Dicnul Islam, ikhlas, perjanjian Allah ^..perintah-Nya, 
menaati-Nya, dan ditafsirkan pula sebagai jamaah kaum 
muslimin. Seluruh penafsiran ini telah dinukilkan dari para 

W Dalam Zadul Masir fi 'limit Tafsir karya Ibmil Jauzi (1 /436) . DR. 
Muhammad Rasyari Salint 0&S berkala: "Dalam Ad-Durrul Mantsur 
karya As-Suyuthi (2/63) disebutkan: 'Dan diriwayatkan oleh Ibnu Abi 
Hatim, Abu Nat.hr dalam A1-1 banah, Al-Khathib dalam Tarikh-nya, dan 
Al-I.alika'1 dalam As-Sunnah, dari Ibnu 'Abbas ^ tentang ayat ini: 

v' t f i f % f it I t * . "f 

. 0>>-j ^y->) »>>-j f y 
"Piuta hari yang di umktu itit ada muka yang putih berseri, dan ada pula muka 
yang hitam mwam." 

Ibnu 'Abbas jfA berkata: "Putih bersen wajah Ahlus Sunnah wal 
(ama'ah dan hitam muram wajah ahli bid'ah dan kesesalan." 

Al-lalika'i menyebutkan akar ini dalam kitab Syarh Ushul l'tiqad 
Ahlis Sunnah wal Jama'ah (1/71-72), tah<)iq DR. Ahmad Sa'd Hamdan, 
cetakan Dar Thayyibah Riyadh, 1402 H. 

http://Nat.hr
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shahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan 
haik. Sesungguhnya AI-Qur'an memerintahkan kepada 
Dienul Islam. Itu pulalah perjanjian Allah menaati Allah 
ijre, dan pcrintah-Nya. Dan berpegang teguh kepadanya 
hanya bisa dilakukan dengan jamaah, sedangkan hakekat 
agama Islam adalah ikhlas. 

Disebutkan dalam Shahih Muslim dari Nabi beliau 
bersabda: 

i *, * t - ' J 's , 

"Sesungguhnya Allah meridhai bagi kalian tiga hal: Kalian 
beribadah kepada-Nya tanpa menyekutukan-Nya, kalian 
berpegang teguh kepada tali agama Allah tanpa bercerai berai, 
dan kalian menasehati orang yang Allah kuasakan padanya 
urusan kalian."^ 

Bantahan terhadap Ucapan Rafidhah: Sesung
guhnya Nabi S tidak pernah meninggalkan wasiat untuk 
jabatan imam (pemimpin negara) bagi seorangpun, 
bahkan beliau meninggal tanpa berzvasiat. 

PASAL 

Adapun ucapannya tentang Ahlus Sunnah: "Mereka 
mengatakan: ' Sesungguhnya Nabi ^ tidak pernah 
meninggalkan wasiat untuk jabatan imam (pemimpin negara) 
bagi seorangpun, bahkan beliau meninggal tanpa 
meninggalkan wasiat.' 

* ! | HR. Muslim dalam Shahih-nya, Kitab Al-Aodhiyah, Bab linangan banyak 
bertanya (3/1340, hadils 1715); Ahmad dalam Al-Musnad (4/246, 249, 
dan 254). 
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Jawabannya: Ini bukan ucapan seluruh Ahlus Sunnah. 

Bahkan banyak kelompok Ahlus Sunnah berpendapat bahwa 
kepemimpinan Abu Bakr ^ terjadi berdasarkan nash. Dan 
perbedaan pendapat tentang hal tersebut telah masyhur 
dalam madzhab Ahmad maupun selainnya. 

Al-Qadhi Abu Ya'la menyebutkan dua riwayat dari Ahmad 
tentang perkara di atas: 

. Pertama, kepemimpinan Abu Bakr terjadi dengan 
pilihan. Al-lmam Ahmad berkata: " Ini merupakan 
pendapat sekelompok ahli hadits, Mu'tazilah, dan 
Asy'ariyyah." Pendapat ini juga dipilih oleh Al-Qadhi Abu 
Ya'la dan yang selainnya. 

. Kedua, kepemimpinan Abu Bakr 4& terwujud dengan nash 
yang samar dan dengan isyarat. Al-lmam Ahmad 
berkata: "Pendapat ini dikatakan oleh AI-Hasan Al-Bashri, 
sekelompok ahli hadits"'8-1', Bakr bin Ukhti Abdil Wahid*5", 
dan Al-Baihasiyyah dari Khawarij'80'." 

i**1 Al-Qailhi Abu Ya'la berkata dalam kitab Al-Mu'tamad fi Ushulid Dien, 
hal. 410, tahqiq DR. Wadi' Zaidan Haddad, cetakan Beirut (1974 M): "Jalan 
penetapan klublah adalah dengan pemilihan yang dilakukan oleh uhhil 
halli uwf 'aqili, bukan dengan nash. Ini merupakan pendapat sekelompok 
ahli hadits, Mu'tazilah, dan Asy'ariyyah. Dan diriwayatkan dari Al-lmam 
Ahmad iiiS sebuah ucapan yang menunjukkan bahwa khilalah Abu Bakr 
telah fsn('ff (telap) berdasarkan nash yang samar maupun isyarat. Dan ini 
adalah pendapat Al-Hasan AI-Bashri dan sekelompok ahli hadits." 
(Muhammad Kasyad Salim) 

l*"1 Bakr bin Ukhti 'Abdil Wahid bin Zaid. Lihat pembicaraan tentang 
madzhabnya dalam Maqalat Al-Islamiyyin (1/317-318) dan AI-Farqu 
bainal Tiraq (hal. 129). (Muhammad Rasyad Salim). 
Al-Biiihusi\j\jiih: Para pengikut Abu Baihas Al-IIaisham bin Jabir, salah 
seorang Bani Sa'd bin Dhabi'ah. l.ihal pembicaraan tentang madzhab 
mereka dalam Maqalat Al-tslamiyyin (1/177-182) dan Al-Milal wan 
Nihal (1/113-115). 
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Gurunya, yaitu Abu Andillah bin Hamid berkata: 'Adapun 
dalil tentang pengangkatan Abu Baki 4 t sebagai khalifah 
dan bukan selainnya dari ahli ba'it atau shahabat, adalah 
dari Kitabullah dan Sunnah Nabi-Nya." 

Al-Qadhi Abu Ya'la berkata: "Para pengikut madzhab kami 
berbeda pendapat tentang khilafrh: apakah hal tersebut 
didapatkan dari nash atau dari hasil pemahaman terhadap 
nash? Sekelompok dari pengikut madzhab kami berpendapat 
bahwa hal itu berdasarkan nash, dan bahwa Nabi & telah 
menyebutkannya secara tegas serta telah menunjuk Abu 
Bakr Sedangkan kelompok lain dari pengikut madzhab 
kami berpendapat bahwa hal tersebut berasal dari pemahaman 
nash yang jelas." 

Nash-nash yang Menunjukkan Bahwa Abu Bakr 
& Berhak atas Jabatan Khalifah 

Ibnu Hamid mengatakan: "Dalil tentang kebenaran ha! itu 
ada beberapa riwayat. Di antaranya adalah hadits yang 
diriwayatkan dengan sanadnya oleh AI-Bukhari, dari Jubair 
bin MutIVim •& yang berkata: Seorang wanita dalang kepada 
Nabi 3SE, lalu beliau $s menyuruhnya untuk kembali lagi nanti. 

• 

Maka wanita itu berkata: 'Bagaiman? kalau saya datang tetapi 
tidak mendapatkan Anda?' (jubair 4± berkala: "Sepertinya 
wanita itu memaksudkan kematian.") Rasulullah ̂  bersabda: 

'Kalau engkau tidak mendapatiku, maka datangilah Abu 
bakr'.-'W 

W HR. AI-Bukhari dalam Kitab t'aillta'il Ashluhi» Nabi % bab Sabda Nabi «p 
"Andaikan aku mengambil khalil dari umatku." Dan Kitab Al-Altkam, Bab Al 
tstikhluf. setia Kitub Al-ftisham bit Kitab ivas Sumiali, Bab Hukum yang 
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diketahui dengan tanda-tanda. . . ( 5 / 5 , 9 / 8 1 dan 110) . Hadits ini 
diriwayatkan dari Jubair bin MuUYini<&, hadits no. 3659. Dan Al-Bukhari 
mengulang-ulangnya. Diriwayatkan juga oleh Muslim dalam Shahih-nya, 
Kitab fluthtt'il Ath-Shnhabah, Bab Di antara keutamaan Abu Bakr (4/ 
1856-1857, hadits 2386); dan Ahmad dalam Al-Musnad (4/82-83). 

I"* HR. At-Tirmidzi, Kilah Al-Manaqih, pada salah satu bab (5/271-272). At-
Tirmidzi berkata: "Dalam bab ini adi riwayat Ibnu Mas'ud 4". Ini hadits 
hasan." I ladits ini diriwayatkan dari f ludzaifah bin Al-Yaman • dengan 
perbedaan pada sebagian lafazhnyu. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah 
dalam Muqaddlmah, ISab fi ¥adlia'il Athhabi Kamilillah (1/37) ; Ahmad 
dalam Al Musnad (5/382,399, dan 402). Hadits ini dishohihkan oleh Al 
'Allamah Al-Albani aSS dalam Shalih Al-Jami' (1/254, no. 1142). 

,"1 ^" -»_ «""N. ••**"*. "•. V - X . " V ' » » " » 1 . r f " . » k -

Lalu Ibnu Hamid menyebutkan konteks kalimat yang lain 
dan hadits-hadits lainnya, kemudian berkata: "Ini adalah 
nash yang tegas atas jabatan keimaman untuknya." 

Ibnu Hamid mengatakan: "Dan hadits Sufyan dari Abdul 
Malik bin 'Umair, dari Rib'i, dari Iludzaifah bin Al-Yaman 4*. 
dia berkata: Rasulullah ^ bersabda: 

' i - p 

• r*s h. <j) Hf**. (f, Cfr\ 
"Ambillah teladan dari dua orang seteluhku: Abu Bakr dan 
Vman"W 

Ibnu Hamid berkata: "Al-Bukhari meriwayatkan dengan 
sanadnya dari Abu Hurairah dia berkata-. Saya mendengar 
Rasulullah 3§ bersabda: 

'Ketika aku dalam keadaan antara tidur dan sadar, aku melihat 
diriku berada di atas sumur yang padanya ada timba. Lalu aku 
mengambil air dari sumur itu sebanyak yang Allah kehendaki. 
Kemudian Ibnu Abi Quhafah mengambil dari sumur itu satu 
atau dua timba besar. Dia menimbanya dengan lemah (pelan-
pelan) -semoga Allah mengampuninya— Kemudian timba 
itu berubah menjadi timba yang sangat besar, lalu diambil oleh 
'Umar bin Al-Khathlhab Maka aku belum pernah melihat 
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ada orang cerdas yang melakukan prestasi sebesar itu. Lalu 
orang-orang menderum setelah minum dengan puos'."1*9' 

Ibnu Hamid berkata: "Ini nash yang tegas tentang imamah." 

Ibnu Hamid juga berkata: "Hal ini juga ditunjukkan oleh 
apa yang dikabarkan kepada kami oleh Abu Bakr bin Malik. 
Dia meriwayatkan dari Musnad Al-Imam Ahmad dari Hammad 
bin Salamah, dari "Ali bin Zaid bin Jad'an, dari Abdirrahman 
bin Abi Bakrah, dari ayahnya yang berkala: Rasulullah 3? 
bersabda: 'Siapa di antara kalian yang bermimpi?' Aku berkata: 
"Saya. Saya melihat -wahai Rasulullah seolah ada 
timbangan di langit. Anda ditimbang dengan Abu Baki' 
ternyata Anda lebih berat. Lalu Abu Bakr ditimbang dengan 
'Umar 4*>, maka Abu Bakr lebih berat dari 'Umar 4&. Lalu 
'Umar ditimbang dengan 'Utsman maka 'Umar lebih 
berat dari 'Utsman 4*. Kemudian limbangan itu diangkat.' 
Rasulullah $s bersabda: 

. 'Ja\\ jgp a£m>. 
'Itu adalah khiiafah nubuwwah(kenabian). lalu Allah Y akan 
memberikan kerajaan/kekuasaan kepada siapa yang Dia 
kehendaki'.n^ 

HR. AI-Bukhari dalam Kitat} Fadha'il Asli-Shahabah, Bab Sabda Nabi 
"Andaikan aku mengambil seorang khalil dari umatku", dan Kitab At-Ta'bir, 
bab Istirahat dalam tidur. Kitab At-Taultid, bab Kehendak. Firman Allah 

"Engkau berikan kerajaan kepada siapa yang Engkau kehendaki" ( 5 /6 ,9 /38 -
39, dan 9/139). Hadits ini diriwayatkan dari Abu I Iurairah dan dari 
Saliui bin 'Abdillah dari ayahnya ('Abdullah bin 'Umar hadits uo. 
2392. Juga diriwayatkan olt'h Muslim dalam Shahih-nya, Kitab railkihili 
Shaliabat, bab badhilah 'Umar (4/1860-1862); At-Tirmidzi dalam Jami'-
nya. Kitab Mimpi, bab Riwayat tentang mimpi Nabi §?... (3/369); Al-Imam 
Ahmad « & dalam Al-Musnad(4814,4972,5629,5817,5859)dan lainnya 

w IIR. Abu Dawud dalam Sunan-nya, Kitab As-Sunnah, bab Khulafa' (4/ 
289). Hadits ini diriwayatkan dari Abu Bakrah •&; At-Tirmidzi dalam 
Jami'-nya, kitab Mimpi, bab Riwayat lenlang mimpi Nabi S . . - . At-
Tirmidzi berkala: "Ini hadils hasan shahih." (3/368-369), Al Hakim dalam 
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Al-Mustadrak. Kitab Mengenal Stiahabat (3/70-71) dan Kitab Ta'bir 
Mimpi. Al-1 lakim berkata: "Ini hadits yang shahih sanadnya memenuhi 
syarat Syaikhan, namun keduanya Hdak mengeluarkannya." (4/39-1) 
HK. AI-Bukhari, Kitab Sakit, bab Ucapan orang yang sakit: "Sesung
guhnya saya merasakan sakit . . " (7/119), dengan perbedaan sebagian 
Wazirnya; juga dalam Kitab 1 lukum, bab Mewasiatkan pengganti (9/80-
81). Hadits ini diriwayatkan dari 'Aisyah , hadits no. 7217, dan Al-
lmam AI-Bukhari aiSS mengulang-ulanginya; imam Muslim dalam 
Shahih-nya, Kitab Fadhilah Shahabat, bab Fadhilah Abu Bakr Ash-
Shiddiq... (4/1857, hadits no. 2387); Hadits ini juga terdapat dalam Al-
Musnad (6/47 dan 106). 

Ibnu Hamid mengatakan: "Hal tersebut ditunjukkan pula 
oleh hadits Shalih bin Kaisan, dari Az-Zuhri, dari 'Urwah, dari 
Aisyah i^-o , dia berkata: Rasulullah Is, masuk menemuiku pada 
hari beliau % mulai terserang sakil. Beliau S; bciSdbdti: 

"Panggilkan untukku ayanmu dan saudaramu agar kutuliskan 
sebuah tulisan (wasiat) bagi Abu Bakr 

Lalu Rasulullah ^ bersabda: 

"Allah enggan, demikian juga kaum Muslimin, selain (memilih) 
Abu Bakr 

Pada lafazh lain: 

"janganlah ada seseorang berambisi mengambil jabatan ini" 
Hadits ini terdapat dalam Ash-Shahih.1911 

Ibnu Hamid juga meriwayatkannya melalui jalur Abu Dawud 
Ath-Thayalisi dari Abu Mulaikah, dari Aisyah ^ , dia berkata: 
Tatkala Rasulullah sudah merasa berat, beliau $g bersabda: 
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"Panggilkan untukku Abdurrahman bin Abi Bakar, agar aku 
tuliskan bagi Abu Bakr & sebuah tulisan yang manusia tidak 
berselisih atasnya." 

Kemudian Nabi £t bersabda : 

. y* y.1 ^ <JL>U 014»\ aU. 

"Aku berlindung kepad'a Allah dari perselisihan kaum 
mukminin (para shahabat) tentang Abu Bakr 4*."^ 
Dan beliau menyebutkan hadits-hadits tentang perbuatan 

Rasulullah ^ memilih Abu Baki untuk memimpin shalat. 

Abu Muhammad bin Hazm terkata dalam kitabnya Al-Milal 
wan Nilial ' 9 3 ' : "Manus ia berbeda pendapat tentang 
kepemimpinan sepeninggal Rasulullah £g. Ada kelompok yang 
berkata: 'Sesungguhnya Nabi tidak menunjuk seorangpun 
untuk menjadi khalifah (pengganti beliau).' Lalu mereka 
sendiri berbeda pendapat, sehingga sebagian dari mereka 
berkata: 'Tatkala Rasulullah % memerintahkan Abu Bakr 4 * 
untuk menggantikan beliau M sebagai imam shalat, hal itu 
menjadi dalil bahwa Abu Bakr paling utama menduduki 
jabatan pemimpin negara.' Sebagian lagi berkata: 'Tidak, akan 

m i HR. Abu Dawud Alh Thayalisi dalam Musnad-uya (hadits no. 1611 dan 
3/104). Yang mentahqiq kitab ini (DR. Muhammad bin 'Abdil Muhsin 
At-Turki) berkata: "Hadits shahih, sanadnya di sini dha'if karena keadaan 
Muhammad bin Aban. Namun ia mendapatkan penguat. Diriwayatkan 
oleh Ibnu Sa'd (3/180) , Ibnu Abi 'Ashim dalam As-Sunnah (1163), dan 
'Abdullah bin Ahmad dalam Zawaid Al-Fadha*il (227 ) melalui jalui 
pengarang...." 

1 9 8 1 Al-Kshal f il Milat wal Ahwa' wan Nihal (4/176), tahqiq DR. Muhammad 
Ibrahim Nashr dan DR. 'Abdurrahman 'Umairah, cetakan 'Ukkazh, 
Riyadh, 1402 H. 
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tetapi Abu Bakr adalah shahabat yang paling utama 
sehingga mereka pun mendahulukan beliau 4> karenanya.' 

Kelompok lain mengatakan: 'Bahkan Rasulullah & telah 
menyatakan dengan tegas tentang kekhalifahan Abu Bakr 
mengatur urusan manusia, dengan sebuah nash yang terang 
benderang'." 

Abu Muhammad bin llazm berkata: "Ini pula pendapat 
kami, dengan dasar bukti-bukti: 

. Pertama, kesepakatan seluruh shahabat. Merekalah 
orang-orang yang Allah berfirman tentang mereka: 

-n -v f ' "-"iit' '* '- f'* - ii - - * i * • ' 

4«&oyŝ i [H* 
"(Juga) bagi para juqara yang berhijrah yang diusir dari 
kampung halaman dan dari harta benda mereka (karena) 
mencari karunia dari Allah dan keridhaan (Nya) dan mereka 
menolong Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah orang orang 
yang benar." (Al-llasyr : 8) 

Mereka semua -yang telah Allah M persaksikan kejujuran 
mereka berikut seluruh saucara mereka dari kalangan 
Anshar telah bersepakat untuk menamakan Abu Bakr ^ 
sebagai Khalifah (Pengganti) Rasulullah sg." 

Syaikhul Islam berkata: "Dengan begitu, gugurlah 
tuduhan seorang Rafidhah terhadap Ahlus Sunnah dengan 
ucapannya: Ahlus Sunnah berpendapat bahwa Nabi % tidak 
meninggalkan pesan untuk jabatan kepemimpinan itu bagi 
seseorang, serta beliau $ meninggal tanpa berwasiat'." 

Hasil yang benar: Sesungguhnya Nabi sg telah menunjukkan 
kepada kaum muslimin tentang kekhalifahan Abu Bakr 
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Tahun 1283 H. 

Beliau menunjukkan hal itu kepada mereka dengan banyak 
sabda maupun perbuatan. Dan beliau M mengabarkan 
kekhalifahan Abu Bakr dengan ridha dan memujinya. 
Andaikan penunjukan itu merupakan perkara yang samar 
bagi umat ini, tentu Nabi =Js akan menjelaskannya dengan 
terang benderang. 

Sehingga, keabsahan dan ketetapan atas kekhalifahan 
Abu Bakr & telah ditunjukkan oleh nash-nash yang shahih. 
Allah & dan Rasulullah $ meridhainya. Dan kekhilafahan 
Abu Bakr <& terwujud dengan kaum muslimin menerima 
dan memilihnya, karena ilmu mereka bahwa Allah ^ dan 
Rasulullah $g telah mengutamakan beliau 4->. 

Selesai ringkasan ini. Wattahu a'lam. 

Shalawat dan salam yang banyak bagi Nabi Muhammad & 
keluarga, dan para shahabatnya. AlhamduWIaah Rabbil 
'Aalatvi'm. 
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FATWA-FATWA ASY-SYAIKH 
ABDURRAHMAN B IN HASAN 
Dihimpun dari pertanyaan-pertanyaan 
yang diajukan kepada Asy-Syaikh 
'Abdurrahman bin Hasan 

Maha Suci Engkau. Kami tidaklah memiliki ilmu selain 
apa yang Rngkau ajarkan kepada kami, sesungguhnya 
Engkau Maha Berilmu lagi Maha Bijaksana. 

Inilah jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang 
diajukan kepada Asy-Syaikh kita 'Abdurrahman bin Hasan -
semoga Allah memberi kita dan beliau taufiq kepada 
kebenaran-. 

|1| Hadits yang berbunyi: 

"Semua hid'ah adalah sesat, dan semua kesesatan dalam 
Neraka." 

Jawab: 

Hadits ini mencakup semua bid'ah, yaitu perkara yang tidak 
ada dasarnya dalam Kitabullah maupun Sunnah Rasulullah 
$£, dan tidak dilakukan oleh seorangpun shahabat atau tabi'in 
yang mengikuti shahabat dengan baik. Inilah batasan bid'ah 
secara global. 

Bid'ah berkembang di akhir-akhir abad yang ketiga tatkala 
umat Islam telah terpecah menjadi 73 golongan, semuanya 
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dalam Neraka kecuali satu, sebagaimana riwayat yang 
disebutkan melalui beberapa jalur.194' 

Dalam hadits Al-'lrbadh bin Sariyah disebutkan bahwa 
Nabi bersabda: "Aku wasiatkan kepada kalian agar bertaqwa 
kepada Allah mendengar dan taat. Sesungguhnya barangsiapa 
di antara kalian yang hidup sepeninggalku, dia akan melihat 
perselisihan yang banyak. Maka wajib bagi kalian bet pegang 
kepada Sunnahku dan Sunnah Khulafaa' Ar-Rasyidin Ai-Mahdiyyin 
selelahku. Peganglah ia dan gigitlah dengan geraham. Serta 
waspadalah terhadap perkara yang diada-adakan, sebab semua 
yang diada-adakan adalah bid'ah dan semua bid'ah itu sesat."™ 

I'"' Sebagaimana disebutkan dalam hadits dati Abu Hurairah* yang berkata: 
Rasulullah » bersabda: 

A ' *' i ' ' • 

* t >f i 

"Yahudi telah terpecah menjadi 71 atau 72 firaah. Sedangkan umatku akan 
terpecah menjadi Ti f\rqah." Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam Al-
Musnad (8 /301 , no. 8377). Asy-Syaikh Ahmad Syakir JASS berkata: 
"Sanadnya shahih." 

Juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam Kitabul t'itan. Bah Iftiraaul 
Vmmah, (hadits 3992,4/352, diambil dari kitab Al-Ma'rifah) dari 'Auf bin 
Malik-*.; Abu Dawud dalam Sunan-nya (2/503);dan At-Tirmidzi (3/367). 

As-Suyulhi meriwayatkannya dalam Al-Jami' Ash-Shaghir dan beliau 
menyebutkan keshahihan hadits ini. Dan hadits ini dishahihkan pula oleh 
Asy-Syaikh Al Albani «Af dalam As-Silsitah Ash-Shahihah (1/402, no. 
203). 

m HR. Abu Dawud Kitab As Sunnah, Bab b'i luzuma Sumuih, hadits no. 4607, 
dari Al-'lrbadh bin Sariyah 4^; At-Tirmidzi, dalam bab-bab tentang ilmu, 
BGbAl-Akhdzu bis Suttnaliwa ijt maini bid'ah, (hadits nu. 2825,7/365, diambil 
dari At-Tuhfah). At-Tirmidzi berkata: "Hadits Ini hasan shahih"; Ibnu 
Majah dalam Muqaddimah, Bab Mengikuti Sunnah Khulafaa' Ar-Rasyidin 
Al-Mahdiyyin (1/31-32, r.o. 42 dan44); Ad-Darimi dalam Muqaddimah, 
Bab Mengikuti Sunnah, no. 95. 

Hadits ini dishahihkan oleh AI-'Allamah Al-AIbani dalam Shahih 
Sunan Abi Dawud (3/871 no. 3851). 
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Nabi *s telah menyebutkan kepada para shahabat beliau 
*5S tentang sebagian bid'ah, seperti bid'ah Khawarij, 
Qadariyyah, dan selainnya. Beliau & juga mengabarkan secara 
global tentang sebagian bid'ah yang akan terjadi. Seperti 
sabda Nabi 

• > t • , r - ' >' 

Cfr * 1 p < p * > C$\f ( # J ~ > 2 * p', ^ J - ^ 

"Sebaik-baik generasi adalah generasiku, lalu orang-orang yang 
setelah mereka, lalu orang-orang yang selelah mereka. Kemudian 
akan berganti setelah mereka generasi jahat yang mengatakan 
apayang tidak mereka perbuat dan memperbuat apa yang tidak 
diperintahkan kepada mereka.'™ 

Maksudnya yaitu bid'ah dan perkara-perkara yang diada-
adakan, yakni perkara yang tidak dilakukan oleh Nabi & 
dan tidak beliau perintahkan, tidak pula dilakukan para 
shahabat maupun tabiin, padahal keadaan mereka sangat 
mendukung untuk menukilkan Sunnah Rasulullah 

m Hadits ini terdapat dalam Ash-Shahihain dengan lafazh; 

"Scbtiik-baik manusia ailatah generasiku" dari hadits 'Imran bin Hushain •*» 
dan 'Abdullah bin Mas'ud 4< dengan perbedaan sebagian lafazhiiya. 

Hadits ini diriwayatkan Al-IUkhari dalam Shahih-nya , Kitab 
Persaksian, bab Tidak ada persaksian imluk Kedzaliman, dan bab Fadhilah 
para shahabat. Beliau mcngulang-ulanginya. Lihat 5/191, hadits no. 
3651; Muslim dalam Shahih-nya, FaillUtih Shahabat, bab Fadhilah shahabat 
lalu orang-orang selelahnya lalu orang-orang setelannya, (4/1962, no. 
2533), dari hadits Ibnu Mas'ud At-Tirmidzi dalam Jami'-nya, bab 
Perangai Istimewa, bab Riwayat lentang fadhilah orang yang melihat Nabi 
% dan bersahabat dengannya, no. 4132. 

, w l Maksud kalimat terakhir ini: Andaikan bid'ah yang dilakukan oleh para 
ahli bid'ah itu ada nashnya dari Sunnah Rasulullah tentu akan ada di 
antara mereka yang meriwayatkannya. tetapi ternyata tidak ada yang 
meriwayatkannya. Waltolm a'lam, pent 
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Oleh karena itulah Rasulullah 'M bersabda pada lanjutan 
hadits tersebut tentang keadaan generasi jahat itu: 

f s s 

' " v ' ' \ ' \ ' * ' ** l ' * " v* ' * *' ' l ' * ' • 
L**J 9^ ^ " " . p " * * ^ . LTV ( C /^ * -W* ( * • * * * • * . i j * * 

*barangsiapa yatig berjihad melawan mereka dengan tangannya 
maka dia mukmin. Siapa saja yang berjihad melawan mereka 
dengan lisannya maka dia mukmin. Dan siapa saja yang berjihad 
melawan mereka dengan qalbunya maka dia mukmin. Tidak 
ada lagi setelah itu keimanan walaupun sebesar biji sawi"m 

Inilah makna firman Allah §£-: 

4 ® ••• aAj1 

"Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah 
yang mensyar'tatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan 
Allah?" (Asy-Syuura:21) 

Oleh karena itu berkembanglah syirik di tengah-tengah 
umat Islam dalam bentuk peribadatan kepada orang mati, 
membangun masjid di atas pekuburan, dan menyelewengkan 
nama dan sifat Allah g&. Sedangkan Ahlus Sunnah senantiasa 
menulis kitab untuk membantah ahli bid'ah dengan nash-

HR. Muslim dalam Shahih-nya, Kitabul iman, bab Penjelasan bahwa 
Melarang kemungkaran adalah bagian dari iman. Iman bertambah dan 
berkurang, dan sesungguhnya amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah 
wajib (1/70, no. bO) dari hadits 'Abdullah bin Mas'ud -fc: Sesungguhnya 
Rasulullah 5K bersabda: "Tidak ada «orang nabi pun yang Allah & utus pada 
suatu umat sebebanku melainkan dia mempunyai hmiwiyutt (para pembela) dan 
shahabat di antara umatnya itu. Mereka mengambil Sunnuhnya dan meuehulani 
perintahnya. Setelah itu datang generasi yang Jahat sebagai pengganti, yang 
mengatakan apa yang tidak mereka lakukan dan melakukan apa yang tidak 
diperintahkan. Maka barangsiapa yang berjihad melawan mereka dengan 
tungaunya dialah mukmin..." 
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nash Al-Qur'an dan As-Sunnah serta pemahaman Salaf umat 
Islam, seperti Al-Imam Ahmad afc, juga para ulama ahli hadits 
dan fiqih yang sebelum beliau seperti Abu Hanifah, Malik, 
Ibnul Mubarak, Abu Bakr Al-Marwadzi. Dan setelah Al-Imam 
Ahmad: putra beliau Abdullah, Al-Khallal, 'Utsman bin Sa'id 
Ad-Darimi, tokoh para imam Muhammad bin Khuzaimah 
dalam Kitab At-Tauhid, Al-Lalika'i, Ad-Daraquthni, AI-Bukhari 
dalam Shahih-nya dan kitab A f alul 'Ibad (Perbuatan para 
hamba), dan ulama lainnya yang tidak mungkin kita sebutkan 
semuanya. Alangkah indah ucapan seseorang'"! : 

Manusia dalam hal ini ada liga kelompok 
Tidak ada lagi yang keempat untuk selama-lamanya 

Kelompok pertama musyrik terhadap llah-nya 
Bila beribadah kepada-Nya, 

dia juga beribadah kepada ilah yang lain 
Inilah, sedang kelompok kedua adalah kelompok 

pembangkang 
Bila beribadah, maka dia beribadah 

kepada selain Ar-Rahman 
Dia membangkang terhadap Rabb dan beribadah kepada 

yang selain-Nya 
Karena kesyirikan dan penolakan bahwa Allah mempunyai 

dua kaki 
Inilah, dan kelompok yang ketiga 
Merekalah manusia yang murni 

Dia beribadah kepada Ilah yang haq tanpa beribadah 

kepada 
Sesuatupun selain-Nya di alam semesta 

| W | Yaitu Al-Imam Ibnul Qayyim 5 & dalam Al-Kafiyah Asy-Syafiyah 
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1 1 , 1 1 Lihat biografinya dalam kitab 'lnayah Al-'Llama" bi Kitabit Tauhid. 

Dia beribadah kepada-Nya 

dalam keadaan mengharap dan takut 

Dan dalam seluruh keadaan, 

rahasia maupun terang-terangan. 

Saya katakan: Musibah yang ditimbulkan oleh dua 
kelompok pertama telah merajalela. Mereka memenuhi 
bumi dengan kesyirikan, ta'thil (penolakan terhadap nama 
dan sifat Allah), dan ta'wil. Keterasingan Islam pun semakin 
menjadi, hal yang ma'ruf berbalik menjadi mungkar, yang 
mungkar menjadi ma'ruf, bid'ah menjadi sunnah, dan sunnah 
menjadi bid'ah. Anak kecil tumbuh menjadi dewasa dalam 
kondisi ini. Begitu pula orang dewasa menjadi tua dalam 
kondisi ini. 

Sampai akhirnya Allah i% menampakkan cahaya Islam 
dan iman dengan dakwah seseorang di abad ke-12, yaitu 
Syaikhul Islam Muhammad bin Abdil Wahhab o& | 1 0 0 1 . Beliau 
menampilkan kitab-kitab Ahlus Sunnah dan menyebarkan
nya setelah sebelumnya ditinggalkan manusia. Sehingga 
ilmu pun kembali memancarkan cahaya terangnya setelah 
tadinya tersembunyi. Segala puji hanyalah bagi Allah & 
atas kemenangan al-haq dan terbedakannya al-haq dari 
kebathilan. 

Tidak ada yang sanggup membedakan antara bi'dah 
dan sunnah selain orang yang Allah karuniakan kepadanya 
semangat mencari al-haq dengan penuh kesungguhan, 
mencari kitab-kitab Ahlus Sunnah, serta memahami dengan 
baik dalil-dalil Al-Qur'an, As-Sunnah. dan pemahaman 
Salafush Shalih. 
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Di ar.lara bid'ah yang paling buruk ialah bid'ah Rafidhah 
yang membangun masjid-masjid di atas pekuburan ahli 
bait 1 1 0 1 '. Merekalah orang ]>ertama yang mengada-adakannya 
dan menyembahnya, sebagaimana Jahmiyyah mengada-
adakan penyimpangan dalam nama dan sifat Allah 'M yang 
juga melupakan bid'ah terburuk. Setelah itu muncullah bid'ah 
filsafat -yang merupakan bid'ah terbesar- dengan sebab ibnu 
Sina' 1 0 2 ' dan Al-Farabi'1031. Semisal dengannya adalah bid'ah 
para penganut wihdalul wujud yang diada-adakan oleh Al-Hallaj 
yang kemudian dibunuh karena aqidahnya itu. Namun bid'ah 
ini kemudian diteruskan oleh Ibnu Arabi dan Ibnu Sab'in 1 ' 0 4 1. 

Di antara sarana yang akan mengantarkan kepada 
kesyirikan adalah sengaja pergi ke kuburan untuk berdo'a 
di sana dengan mengharapkan pengabulan do'a. 

Syaikhul Islam berkata: "Ku adalah bid'ah dan bukan 
pendekatan diri kepada Allah berdasarkan kesepakatan 
para imam." 

" f " Lihat kitab Al-Istighatsah Ih- Kadd 'alal Bakri, Syaikhul Islam Ibnu 
Taimiyyah 

'"'1 Dia adalah Al-I lasan bin 'Abdillah bin Sina, Abu 'Ali pimpinan yang 
paling dimuliakan dalam filsafat. Dia dilahirkan tahun 370 H di salah 
satu kampung Bukhara. Dia dan ayahnya termasuk juru dakwah 
pemerintah yang berideologi yaramithah Bathiniyyah. Dia mempunyai 
banyak karangan, di antaranya; Asy-Syifa dan Al Isyarat. Dia wafat lahun 
428 11 Lihat l isanul 'Ajab (2/291-293) dan Al-A'lam (2/241-244). 

Dia adalah Abu Nashr Muhammad bin Muhammad bin Tharkhan bin 
Auzlagh Al-Farabi. Dia dilahirkan pada lahun 260 H, dikenal sebagai 
Guru Kedua, wafat tahun 339 H. Lihat Ai-Wafi bil Wafiyat (106-113), 
Al-Bidayah wan Nihayah (M/224), dan Al-A'lam (7/242-243). 

| l 0 ,> l>ia adalah Abu Muhammad 'Abdul Haq bin Ibrahim bin Muhammad 
bin Nashr, dikenal dengan Ibnu Sab'in. Dia dilahirkan tahun 613 II dan 
wafal tahun 669 II. Lihat Lisanul Mizan (3/392) dan Al-A'lam (4/51). 

Bid'ah Rafidhah: Salah satu bid'ah terburuk 
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Kami telah menyebutkan batasannya dalam penjelasan 
yang telah lalu, sehingga tidak perlu lagi mengulanginya di 
sini karena akan memperpanjang pembahasan. 

[21 Makna Hadits: 
t " * ' y . " 

t/ 9 # I y*t* r f * ** f* >*y* i * V l l # ** / J y' 

. \ 4 » ^ ^ ^ j . 

"Siapa yang memulai sunnah yang baik dalam islam, maka 
dia mendapatkan pahalanya." 
Jawab: 
Adapun ucapan penanya: "Kalau hadits 'Semua bid'ah ilu 

sesal dan semua kesesalan ilu dalam Neraka' bermakna sesuai 
dengan zhahirnya, maka apakah makna sabda Rasulullah M'-
"Siapayang memulai sunnahyangbaik dalam Islam, maka baginya 
pahalanya dan pahala orang yang ikut mengamalkannya"^1? 

HR. Muslim dalam Shahih-nya, Kitd> Az Zakat, 13ab Motivasi bersedekah 
sekalipun dengan sepotong kurma atau kalimat yang baik, dan bahwa 
hal itu merupakan penghalang dari api Neraka {hadits 1017,2/705) ; dan 
dalam Kitab At-'llm, Bab Siapa yang memulai sunnah yang baik atau yang 
buruk dan siapa yang mengajak kepada hidayah alau kesesalan (4/2059); 
Ibnu Majah dalam Sunannya, Kitab As-Sunnah, Bab Siapa yang memulai 
sunnah hasanah atau sayyi'ah, (hadits no. 103, 1 /134 ) , tah(|iq Khalil 
Ma'mun Syiha. Hadits ini diriwayatkan dari jarir bin 'Abdillah Al-Bajali 
4t; Al-lmam Ahmad dalam AI-Musnad (liadits no. 190R3.14/406); At-
Tirmidzi dalam Jami' -nya, Bab-bab tentang ilmu. Bab Siapa yang 
mengajak kepada hidayah lalu diiketi, alau kepada kesesalan (hadits no. 
2814, 7 / 3 6 5 ) (kitab At -Tuhfah) ; Ad-Darimj dalam S u n a n - n y a , 
Muqaddimah, Bab Siapa yang memulai sunnah hasanah atau sayyi'ah, 
hadits no. 51B dan 520 (1/137-138). 

AI-'Allamah Al-Albani berkata dalam kitab Ahkam Al-Janavi7 
(hal. 226): 

"Peringatan: Sebagian ahli bid'ah berdalil dengan sabda Nabi & 'Siapa 
yang memulai siimtah hasanah dalam Islam...' terhadap perbuatan buruk 
mereka dalam membagi bid'ah menjadi bid'ah yang baik dan bid'ah yang 
buruklf 

Ini merupakan pendalilau yang rasa k terhadap pembagian yang batil. 
Sebagaimana hal itu bisa dipahami oleh orang yang meneliti sebab 
datangnya/atbaabuhiurudnyn. 
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hadits tersebut -yang mereka sembunyikan, tidak mau menyebut
kannya- . Karena hadits ini sebenarnya berisi motivasi untuk meng
hidupkan sunnah dan bukan dorongan memunculkan bid'ah. 

Sisi lain bantahan ini: Kalaupun kita menerima bahwa maksud sunnah 
yang disebutkan dalam hadits itu adalah bid'ah, berarti engkau telah 
mengatakan bahwa sunnah yang pertama adalah baik dan sunnah yang 
kedua adalah buruk! Di antara hal yang sangat jelas bagi Ahlus Sunnah, 
bahwa kebajikan dan keburukan ditentukan oleh Al-Qur'an dan As-
Sunnah. Berbeda dengan Mu'tazilah dan yang sejalan dengannya, di mana 
mereka berpendapat penentuan baik atau buruk adalah dengan akal!! 

Jika ada suatu amalan syar*i yang disebut sebagai bid'ah hasanah dan 
disebutkan dalil terperinci tentangnya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, 
maka saat itu tidak ada perbedaan pendapat tentang disyariatkannya hal 
tersebut. Adapun hal itu dinamakan sebagai bid'ah hanyalah dalam bab 
penamaan secara bahasa, tidak lain. Seperti ucapan 'Umar bin Al-
Kliathlhab 'Sebaik-baik bid'ah adalah ini' tatkala beliau -ft< menghidupkan 
cjiyam Ramadhan setelah Nabi 3S inensunnahkannya dengan perbuatan 
dan sabda beliau 3s. 

Demikian pulalah yang seharusnya dikatakan tentang sunnah sayyi'ali 
ketika sunnah dalam hadits tersebut ditafsirkan dengan bid'ah. Sunnah 
itu hanyalah menjadi buruk apabila ada dalil syariat yang menunjuk
kannya. 

bngkau bisa melihat alhamdiditlah- gugurnya pendalilan ahli bid'ah 
dengan hadits ini dari dua sisi di atas. I lanya Allah sajalah yang kuasa 
memberikan taufiq." 

Maknanya: Siapa yang lebih dulu melakukan sunnah 
kemudian diikuti orang lain, maka dia akan mendapatkan 
pahala semisal pahala orang yang mengikutinya (sebagai 
tambahan untuk pahala amalannya sendiri, pent). Misalnya 
infatj untuk keperluan jihad (i sabilillah, bersedekah kepada 
kaum muslimin yang membutuhkan, dan semisalnya. 
Demikian juga kalau suatu sunnah telah ditinggalkan lalu dia 
ingin menghidupkannya. Sebagaimana yang dilakukan 'Umar 
bin Abdil Aziz afe. Apabila beliau ingin menghidupkan suatu 
sunnah yang telah ditinggalkan oleh kekhilafahan sebelum 
beliau dan beliau tahu bahwa menghidupkan sunnah tersebut 
akan terasa berat oleh sebagian manusia, maka beliau ti& 
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mengeluarkan pemberian harta. Hal itu dengan harapan 
ketika mereka lari dari menghidupkannya maka mereka 
merasa tenang dengan pemberian harta dunia itu. Sehingga 
barangsiapa yang menghidupkannya, maka dia mendapatkan 
pahala tambahan semisal pahala orang yang ikut 
melakukannya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. 

Telah disebutkan banyak riwayat yang memberikan 
motivasi untuk menghidupkan sunnah yang telah mati, dan 
bahwa orang yang berpegang teguh dengan Sunnah tatkala 
zaman telah rusak maka dia mendapatkan pahala 50 orang 
shahabat & , I O f c | . karena kesabarannya menanggung 
gangguan ahli bid'ah dan sedikitnya orang yang membela 
dan menolong. 

U«l Hal ini disebutkan dalam hadits dari Abu Umayyah Asy-Sya'bani yang 
berkata: Saya bertanya kepada Abu Tsa'labah Al Khusyani: "Wahai Abu 
Tsa'labah, bagaimana ucapanmu tentang ayat ini: 
"lagalah diri kalian." 

Abu Tsa'labah menjawab: "Demi Allah, engkau telah berlanya kepada 
seseorang yang betul-betul tahu tentangnya Saya telah menanyakannya 
kepada Rasulullah *&. Beliau 3? menjawab: "Balikan saling j>erintahkanlah 
yang ma'ruf dan saling melaranglah dari kemungkaran. Sampai tatkala engkau 
melihat kekikiran yang ditaati, hauv yang diikuii, dunia yang diutamakan, dan 
masing-masing pemilik pendapat merasa kagum kepada pendapatnya sendiri, maka 
jagalah dirimu sendiri dan tinggalkanlah maeka. Karena sesungguhnya di 
belakang kalian ada hari-hari kesabaran. Kesslwran padanya sama dengan 
memegang bara api. Orang yang beramal di antara mereka mcttdaptakun pahala 
semistd 50 vrang yang beramal semisal dengan amalannya." (HK. Ibnu Majah 
no. 4014, Abu Dawud no. 4341, dan At-Tirmidzi no. 3058 At-Tirmid/i 
berkata: "Ini hadts hasan gharilv") 

Abu Dawud dan At-Tirmidzi menambahkan: Abu Tsa'labah berkala: 
"Wahai Rasulullah, semisal pahala 50 orang dari mereka?" Rasulullah % 
menjawab: "Balikan semisal pahala 50orang dsr\ kalian." 

Al Al bani • mengalakan: "Hadits ini dha'if, namun kalimat tentang 
kesabaran tsabit (benar). Lihat Zawa id As-Sunan 'alash shahihain (o/ 
418) ." 
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Adapun pertanyaan tentang firqah Al-lmamiyyah Al-Itsna 
'Asyariyyah: Apakah mereka itu kafir atau ahli bid'ah... dst? 

jawab: 

Adapun perbuatan Syi'ah menggelari dirinya sendiri 
dengan Imamiyyah, maka gelar ini tidaklah tepat untuk 
mereka. Bahkan gelar yang tepat untuk mereka adalah 
Rafidhah (kaum penolak), karena mereka menolak al-haq 
dan menyelisihi pembela al-haq. Dan mayoritas kondisi 
mereka adalah berbual ghuluw (berlebihan) terhadap ahli 
ba'it, membangun masjid di atas kuburan, dan beribadah 
kepada kuburan sebagai tandingan Allah $§. 

Ghuluw adalah akar kesyirikan. Nabi 3§ telah bersabda: 

"Waspadailah sikap ghuluw. Sebab hanyalah yang 
membinasakan orang sebelum kalian adalah ghuluw."m 

Nabi bersabda: 

HR. An-Nasa'i dalam Sunan-nya, Al-Mamsik, no. 3059 (2/49) dari Ibnu 
'Abbas sts; Ibnu Majah dalam Sunan-nya, Kitnb Al-Mannsik, Bab Ukuran 
kerikil untuk melempar (jumrah), hadits 3029 (3/476), lahqiq Klialil 
Ma'mun Syiha; Al-lmam Ahmad dalam Al-Musnad (3/387, hadits no-
3248), Asy-Syaikh Ahmad Syakir berkata: "Sanadnya shahih."; Ibnu 
Khuzaimah dalam Shahih-nya (1/282/2) ; Ibnu llibban dalam Shahih-
nya (1011); dan AlTlaknn dalam Ai-Mustadrak (1/466). 

Hadits ini dishahihkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah S^S dalam 
lqtidha' Ash-Shirathil Mustaqim. Dishahihkan pula oleh An-Nawawi 
dalam AI-Majmu' (8/171), dan juga oleh AI-AIliani sik& dalam Silsilah 
Ash-Shahlhah (3/278, no. 1283). 

Kcsyirikan Raf idhah: 
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"Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. 
Maka janganlah kalian menyembah bersama Allah 
seorangpun." (Al-Jin : 18) 

Dan firman Allah S : 

"Katakanlah: 'Sesungguhnya aku hanya menyembah Rabbku 
dan aku tidak mempersekutukan sesuatupun dengan-Nya.' 
Katakanlah: 'Sesungguhnya aku tidak kuasa mendatangkan 
suatu kemudharatanpun kepadamu dan tidak (pula) suatu 
kemanfaatan.'Katakanlah:'Sesungguhnya aku, sekali-kali tiada 
seorangpun yang dapat melindungiku dari (azab) Allah dan 
sekali kali tiada akan memperoleh tempat berlindung selain 
Dia. Akan tetapi (aku hanya) menyampaikan (peringatan) dari 
Allah dan risaiah-Nyo'." (Al-Jin : 20-23) 

<~m lili. Al Bukhari dalam Shahih nya, Kilnb/il fana'iz, Bab Dibencinya 
membuat masjid di atas kuburan (1/119, 4/2C6, 6/14, dan 7/109), dan 
beliau mengulang-ulanginya di beberapa tempat (hadits 435 dan 436); 
Muslim dalam Shahih-nya, Kitab Al-Ma$ajid, bab 3, no. 270; An-Kasa'i, 
Kitabul Jmta'iz. Bab Menjadikan kuburan sebagai masjid, hadits no. 2047 
(4/95-96), dari Abu Hurairah -^J; Al-lmam Ahmad dalam Al-Musnad 
(6/275 dan 299). 

"Laknat Allah atas Yahudi dan Nasratu. mereka menjadikan 
kuburan para nabi mereka sebagai masjid-masjid."mi 

Allah telah melarang beribadah kepada selain Allah ^ 
bersamaan dengan beribadah kepada-Nya di dalam 
banyak ayat Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah 
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"Dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak 
memberi manfaat dan lidak (pula} memberi mudharat 
kepadamu selain Allah; sebab jika kamu berbuat (yang 
demikian) itu, maka sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk 
orang-orang yang zalim." (Yunus : 106) 

Dan firman Allah 

"Maka janganlah kamu menyeru (menyembah) ilah yang lain 
di samping Allah, yang menyebabkan kamu termasuk orang-
orang yang diazab." (Asy-Syu'araa* : 213) 

Dan firman Allah 

"On/7 siapakah yang lebih sesat daripada orang yang 
menyembah sembahan-sembahan selain Allah yang tiada dapat 
memperkenankan (do'a) nya sampai hari kiamat dan mereka 
lalai dari (memperhatikan) do'a mereka?" (Al-Ahqaaf: 5) 

Dan firman Allah 

Kalau Nabi & saja lidak mampu membelikan keinudbaratan 
ataupun petunjuk kepada seseorang, naka bagaimana akan 
diyakini bahwa selain beliau ^ mampu memberikan 
kemudharatan alau manlaat, ditujukan do'a kepadanya, 
padahal Allah g£ telah melarangnya dan lidak memberikan jatah 
seperti itu untuk siapapun? Sebagaimana firman Allah 
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"Dan barangsiapa menyembah sesembahan yang lain di 
samping Allah, padahal tidak ada suatu dalilpun baginya 
tentang itu, maka sesungguhnya perhitungannya di sisi 
Rabbnya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada 
beruntung." (Al-Mu'minuun : 117) 

Ayat-ayat yang melarang untuk menyeru selain Allah ^ 
dan ancaman atas perbuatan tersebut terlalu banyak untuk 
dihitung. 

Rafidhah -sebagaimana yang selainnya- meninggalkan apa 
yang ditunjukkan Al-Qur'an berupa larangan berdo'a kepada 
selain Allah §&. Mereka mengerjakan apa yang Allah larang 
dan meyakini bahwa syirik besar ini termasuk pendekatan 
diri kepada Allah 3& yang paling agung. Sehingga merekapun 
menundukkan diri di sisi para penghuni kubur dan 
mengagungkannya dengan lientuk pengagungan yang tidak 
pernah dilakukan oleh orang sebelum mereka. Mereka 
mengorbankan harta paling berharga yang mereka miliki 
untuk penghuni kubur itu, memberikan wakaf dalam jumlah 
besar untuk mendekatkan diri kepadanya, dan menyeml>elih 
banyak semhelihan untuknya. Mereka mengagungkan para 
juru kunci kubur ini sebagai bentuk pengagungan terhadap 
penghuni kubur, dan memberikan harta kepada mereka untuk 
mendekatkan .diri kepada penghuni kubur. Mereka 
berdatangan dari jauh dan berkumpul di kuburan, kemudian 
menamakan perjalanan untuk beribadah di sana sebagai haji. 
Dan berbagai kesyirikan nyata yang lain, yang terlalu banyak 
untuk disebutkan, yang semuanya tidak akan Allah ampuni. 

Bersamaan dengan hal itu, mereka menyimpangkan nama 
dan sifat Allah sejalan dengan Jahmiyyah dan yang 
semisalnya. Mereka menyelisihi Ahlus Sunnah dalam banyak 
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Yang pertama kali memunculkan syirik dalam tubuh umat 
Islam ialah kelompok ini. Karena mereka meyakini adanya 
sifat ketuhanan pada diri Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib 
4 « . Maka 'Ali memerintahkan menggali lubang yang banyak, 
memenuhinya dengan kayu bakar, lalu menyalakan api besar 
di sana, kemudian melemparkan mereka ke dalamnya. 

Dia namakan kitabnya ini dengan Minhajul Karamah (Jalan mendapatkan 
kemuliaan). Kamuu yang pas uuUk nama kitabnya ini ialah M.iiihujiiii 

Nattamah (Jalan mencapai penyesalan). 

sunnah. Ibnul Muthahhir menulis sebuah kitab 1 ' 0 3 ' yang 
membela kelompok ini. Dia menyebutkan banyak kesyirikan 
dan kesesatan mereka. Namun Syaikhul Islam Ibnu 
Taimiyyah &te telah membantahnya dalam kitab beliau yang 
diberi nama Minhajus Sunnah dalam beberapa jilid yang 
besar. Sehingga kitab beliau c & ini menjadi bendera bagi 
ahli tauhid dan hujjah yang menghujat para penyimpang 
dari kalangan ahli bid'ah. Semoga Allah '*% merahmati 
Syaikhul Islam. Beliau telah memenangkan Ahlus Sunnah 
dengan bantahan beliau terhadap para pelaku bid'ah. 

Kelompok ini, sekalipun menurut pengakuan mereka 
terdiri dari 12 firqah, namun kesyirikan dan bid'ah itulah 
yang mendominasi mereka. Meskipun sebagian mereka 
berprasangka bahwa di antara mereka ada firqah yang hanya 
berbuat bid'ah dalam hal mengutamakan Ali bin Abi Thalib 
atas Abu bakr dan 'Umar -semoga Allah meridhai mereka 
semua-, namun saya tidak yakin mereka selamat dari bid'ah-
bid'ah lainnya. 

Rafidhah adalah Kelompok Pertama yang 
Mengada-adakan Syirikdalam Tubuh Umat Islam 
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Di antara mereka adalah Zaidjyyah yang berada di Shan'a 
dan Yaman. Mereka ini juga mempunyai banyak bid'ah, 
namun mereka mengambil sebagian pendapat Ahlus Sunnah 
dan membaca kitab Ahlus Sunnah. Di antara mereka ada 
yang cenderung kepada pendapat Ahlus Sunnah, bahkan 
ada yang kembali kepada pendapat Ahlus Sunnah 

Adapun penduduk wilayah timur dari kalangan Syi'ah, 
saya lidak tahu seorangpun dari mereka ada yang mengikuti 
ideologi Ahlus Sunnah. Merekalah orang pertama yang 
memunculkan bid'ah membangun di atas kuburan ahli bait 
sebagaimana telah dijelaskan. Yaitu tatkala Bani Bawiyah 
memegang kekuasaan di wilayah timur pada masa 
kekhalifahan Bani 'Abbas. 

Ketika Al-Mutawakkil menjadi khalifah, beliau 
memerintahkan untuk menghancurkan masjid yang 
dihartgun di atas kuburan Al-Husain. Peristiwa ini dihadiri 
oleh Al-lmam Ahmad dan ahli hadits, lalu mereka memuji 
tindakan AI-Mutawakkil ini. Karena para ulama memang 
berfatwa demikian. 

Inilah keadaan Rafidhah yang sudah masyhur dan 
diketahui oleh kaum muslimin. Kita memohon kepada Allah 
jg| keselamatan, pemaafan, dan 'afiyat/kesehatan di dunia 
dan akhirat. 

|3| Makna Laa ilaaha illallaah 

Adapun pertanyaan: Kalau mereka itu kafir, maka apakah 
makna sabda Nabi "Siapa yang mengucapkan Laa ilaaha 
illallaah dia akan masuk Surga"? 

|awab: 

Hal ini akan menjadi jelas dengan sebuah pengantar yang 
berguna. Yaitu, hendaklah diketahui bahwa kalimat agung ini 
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merupakan pondasi Dienul Islam. Ui atasnya clihangun 
syari'at dan hukum, serta terbedakan antara yang halal dan 
yang haram. Kalimat ini merupakan dakwah para rasul dan 
millah Ibrahim serta Dien Muhammad &yang beliau 
dakwahkan kepada umatnya dan karenanya beliau berjihad 
melawan musuhnya. 

Hal itu karena lafazh kalimat ini menunjukkan kepada 
dua perkara, yang keislaman dan keimanan tidak akan 
terwujud kecuali dengan terealisasinya kedua perkara ini 
baik dalam ilmu, amal, dan keyakinan: 

(1) Meniadakan persekutuan dalam llahiyyah -yakni ibadah-
yang disertai memutuskan hubungan dengan syirik. 

(2) Memurnikan ibadah dalam semua bentuknya untuk Allah 
3& saja. 

Sebagaimana Allah berfirman tentang Khalil-Nya 

"Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan 
kaumnya: 'Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu 
sembah, kecuali Rabb Yang merjadikanku (yang aku sembah); 
karena sesungguhnya Dia akan memberi hidayah kepadaku.' 
Dan (Ibrahim) menjadikan kalimat tauhid itu sebagai kalimat 
yang kekal pada keturunannya supaya mereka kembali kepada 
kalimat tauhid itu." (Az-Zukhruf: 26-28) 

Maksudnya adalah kalimat laa ilaaha illallaah. Inilah 
makna yang sesuai. 

Ibrahim $££; : 
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Allah berfirman: 

"Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagi kalian 
pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya." 
(Al-Mumtahanah : 4) 

"Orcng-orang yang bersama dengannya" maksudnya adalah 
para r^sul saudara-saudara Ibrahim sebagaimana yang 
dikatakan oleh Ibnu Jarir Ath-Thabari dalam Tafsir-nya. 

o,', # i>,Z£ lL.3 ^ \y,'J> bj - ^ j j J V'ii ii... £ 

l - u l ftL^JuJlj S J ' J J L H j t ^ H j L I ^ J l - U j j £ L L ^ i S A U I 

. "Ketika mereka berkata kepada kaum mereka: 'Sesungguhnya 
kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah 
selam Allah. Kami ingkari (kekafiran) kalian, dan telah nyata 
permusuhan dan kebencian antara kami dan kalian untuk 
selama-lamanya sampai kalian mau beriman kepada Allah 
saja" (Al-Mumtahanah : 4) 

)adi barangsiapa yang mengingkari kesyirikan yang 
dinafikan oleh iaa ilaaha illaliaah dengan menafikannya 
menggunakan lisan dan qalbu, memutuskan hubungan 
dengan para pelaku kesyirikan, dan memurnikan ibadah 
dengan semua bentuknya hanya untuk Allah secara ucapan, 
keyakinan, dan amalan, maka inilah orang yang mengucapkan 
lxia ilaaha illaliaah (secara sah) dan telah memenuhi seruan 
para rasul. Bila orang ini mengucapkan Laa ilaaha illaliaah 
maka dia telah berkala jujur sesuai dengan apa yang ada di 
dalam qalbunya, sebagaimana yang disebutkan dalam 
hadits. Dan Al-Qur'an dari awal hingga akhir menetapkan 
makna ini, seperti dalam kisah-kisah para nabi. 
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Di antara yang menerangkan makna kalimat tauhid ini 
adalah firman Allah 

"Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan 
beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang 
kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus." (Al-
Baqarah: 256) 

Buhul ini adalah Laa ilaaha illaliaah. 

Al-Imam Malik o& berkata: "Thaghut ialah segala sesuatu 
yang disembah selain Allah 

Ibnu Katsir psc berkata: "Thaghut adalah setan dan 
tipuannya berupa ajakan beribadah kepada selain Allah $ 5 . 
Inilah yang ditiadakan oleh kalimat Ikhlas, yaitu harus 
mengingkari apa yang disembah oleh kaum musyrikin selain 
Allah M . " 

Dan ucapan Ibnu Katsir siss: "Beriman kepada Allah S 
ialah tauhid dan ikhlas. Sehingga barangsiapa yang tidak 
memurnikan ibadah untuk Allah $j saja dan belum 
mengingkari sesembahan selain Allah berarti dia belum 
berpegang kepada Laa ilaaha illaliaah. Adapun kalau dia 
mengatakan hal itu dengan lisannya berarti dia telah 
berdusta, dan ucapannya itu ak«n menghujat dirinya sendiri. 
Sebagaimana firman Allah 

* _ U J 4 U < ^ AIJ) J j — y <lXi\ -tj-io I y i i p^ani- » M 3e\j>- tol f 

"Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka 
berkala: 'Kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar 
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(Mei \iiittafaqiin 'alaih, sebagaimana yang lelah lalu takhrijnya. 

benar Rasul Allah.' Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya 
kamu benar-benar. Rasul-Nya; dan Allah mengetahui bahwa 
sesungguhnya orang-orang munafik ilu benar-benar orang 
pendusta." (Al-Munaafiquun : 1) 

Sebabnya adalah karena qalbu kaum munafiq tidak 
membenarkan apa yang dikatakan lisan mereka. Karena itu 
Allah & menghukumi mereka sebagai pendusta sesuai 
dengan keraguan yang ada di hati mereka. 

Kalau hal ini sudah jelas, kita akan menyebutkan ucapan 
para ulama tentang perkara ini. 

Abu Sulaiman Al-Khaththahi berkata tentang hadits 
Rasulullah # (Saya telah diperintahkan untuk memerangi 
manusia sehingga mereka mengatakan Laa ilaaha illallaahiUOi): 
"Telah jelas bahwa yang diinginkan di sini ialah para 
penyembah berhala selain ahli kitab. Karena meskipun ahli 
kitab mengatakan Laa ilaaha illallaah tetapi mereka tetap 
diperangi dan tidak diangkat pedang dari mereka." 

Al-Qadhi ' Iyadh £§3 berkata: "Pengkhususan 
terpeliharanya harta dan jiwa bagi orang yang mengatakan 
Laa ilaaha illallaah adalah sebuah ungkapan tentang 
sambutan untuk beriman. Dan yang dimaksud dengannya 
adalah kaum musyrikin Arab dan penyembah berhala. 
Adapun selain mereka yang mengikrarkan tauhid, tidaklah 
cukup untuk terpeliharanya mereka dengan sekedar 
mengatakan Laa ilaaha illallaah, jika dia mengatakannya tapi 
sebenarnya mengingkari." (dinukil secara ringkas) 

An-Nawawi cis berkata: "Pengucapan kalimat ini mesti 
dibarengi dengan keimanan terhadap apa yang dibawa oleh 
Rasulullah #3, sebagaimana tersebut dalam sebuah riwayat: 

file:///iiittafaqiin
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Bagian dari hadits: "Sin/n itoperintaJikan untuk memerangi manusia...." 

Majmu' A1-Fatawa, 28/502. 

' * i ' ' ' v 

"Dan mereka beriman kepadaku dan apa yang aku bawa ' , " ' " ' l 

Saya katakan: Apa yang Rasulullah sebutkan dalam 
hadits ini merupakan suatu syarat yang berat, di mana orang 
yang mengucapkan kalimat tauhid barulah akan 
mendapatkan manfaat jika mewujudkan syarat tersebut. 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah c& berkata tatkala 
ditanyakan tentang memerangi Tartar: "Semua kelompok 
yang menolak untuk berkomitmen kepada salah satu syi'ar 
Islam yang jelas maka wajib memeranginya sampai mereka 
berkomitmen kepada syari'at Islam. Meskipun bersamaan 
dengan itu mereka mengucapkan dua kalimat syahadat 
dengan lisannya dan berkomitmen kepada sebagian syari'at, 
sebagaimana Abu Bakr dan para shahabat memerangi 
orang-orang yang enggan membayar zakat. Inilah yang 
disepakati oleh para ulama setelah mereka."1"^ 

Syaikhul Islam &u berkata: "Kelompok mana saja yang 
menolak sebagian shalat yang diwajibkan, puasa, haji, tidak 
menghormati darah dan harta, minum khamr, berzina, 
berjudi, menikahi mahram, tidak mau berjihad melawan 
kuffar atau menetapkan jizyah (upeti) terhadap ahli kitab, 
atau kewajiban Islam lainnya yang tidak ada udzur bagi 
seorangpun untuk menentang atau meninggalkannya dan 
menyebabkan kekafiran orang yang menentang hukum 
wajibnya, maka kelompok yang menolak ini harus diperai:^, 
sekalipun mereka mengikrarkannya. Ini adalah seb^c!: 
perkara yang tidak saya ketahui adanya perbedaan pendar;: 
tentangnya di antara ulama." 
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Syaikhul Islam «& berkata: "Menurut para ulama peneliti, 
mereka tidaklah sama dengan para pemberontak, bahkan 
mereka telah keluar dari Islam." (selesai ucapan beliau) 1 ' B |. 

Apa yang disebutkan oleh para ulama itu adalah sebuah 
ijma' dari mereka -semoga Allah $ e merahmati mereka-. 
Karena sesungguhnya laa ilaaha illallaah harus diamalkan 
isi dan tuntutannya. Apabila belum ada pengamalannya 
maka tidak diragukan bahwa ucapan tidak bermanfaat tanpa 
amalan. Terlebih lagi dalam perkara kalimat Ikhlas (kalimat 
tauhid) yang merupakan asas Islam dan Iman, maka 
mengamalkan sebagiannya tidak bermanfaat sampai sisanya 
yang lain diamalkan juga. 

Bagian pertama dari kalimat ini adalah berlepas diri dari 
peribadatan selain Allah dan para penganutnya. 

Bagian kedua adalah memurnikan ibadah dengan semua 
bentuknya hanya untuk Allah g&. 

Kedua bagian di atas adalah sebagaimana firman Allah 

"Dan ingatlah ketika Ibrahim berkala kepada bapaknya dan 
kaumnya: 'Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian 
sembah, kecuali Rabb Yang telah menjadikanku; karena 
sesungguhnya Dia akan memberi hidayah kepadaku'.'' (Az-
Zukhruf: 26-27) 

Nabi Ibrahim berlepas diri dari semua sesembahan, 
kecuali Allah ijgs yang telah menciptakannya. 

Pada akhir ayal Allah ^ berfirman: 

i 
Ibid, 28/502-503, dengan beberapa perubahan. 
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"Dan (Ibrahim) menjadikan kalimat tauhid itu sebagai kalimat 
yang kekal pada keturunannya supaya mereka kembali kepada 
kalimat tauhid itu." (Az-Zukhruf: 28) 

Maksudnya adalah kalimat Laa ilaaha illallaah. 

Dan Allah berfirman: 

I ^ j j l i ^ i T O j j ^ O j ^ T ^ J j * ^ 1 - * y f * b ] ^ a ^ i J 

4 {gii^JTiy 15 &5' ̂ yj31̂ 33 Ug 
"Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagi kation 
pada Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya; ketika 
mereka berkata kepada kaum mereka: 'Sesungguhnya kami 
berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah 
selain Allah. Kami ingkari (kekafiran) kalian, dan telah nyata 
permusuhan dan kebencian antara kami dan kalian untuk 
selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah sajc.' 
Kecuali perkotaan Ibrahim kepada bapaknya: 'Sesungguhnya 
aku akan memohonkan ampunan bagimu. Dan aku tidak 
dapat menghindarkanmu sedikitpun dari (siksaan) Allah.' 
(Ibrahim berkata): 'Ya Rabb kami, hanya kepada-Mulah kami 
bertawakkal dan hanya kepada-Mulah kami bertaubat den 
hanya kepada-Mulah kami kembali'." (Al-Mumtahanah : 4) 

Di dalam kedua ayat ini ada kecukupan dan hidayah untuk 
mengetahui makna Laa ilaaha illallaah, dan bahwasanya 
mengingkari sesembahan selain Allah adalah suatu 
kemestian. Sebagaimana firman Allah § k 
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Inilah syarat pertama. Dahinya adalah firman Allah 

"Moka Umuilah bahwa tJia ilaaha ittaltaah (sesungguhnya tidak ada semnbalwii 
yang haa) melainkan Allah)" (Muhammad : 19) 

IZA -Lai AJJL ^j*yi) c - ' y t i i J L y&i ^ - l i . . . ^ 

"Kflrenfl itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan 
beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang 
kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus." 
(Al-Baqarah : 256) 

Thaghut ialah setan dengan tipuannya yang mengajak 
beribadah kepada selain Allah Darangsiapa yang lidak 
mengingkari thaghut maka dia tidak akan mendapatkan 
manfaat dari kalimat Laa ilaaha illallaah, karena kalimat ini 
tidak menahannya dari kesyirikan dan kekafiran. Kalimat 
ini akan bermanfaat bagi orang yang mengucapkannya bila 
kalimat ini menahannya dari kesyirikan dan kekafiran. 

Bila kalimat ini tidak menghalanginya dari melakukan 
suatu kekafiran dan syirik akbar maka kalimat ini tidak 
bermanfaat bagi orang yang mengucapkannya, karena dia 
tidak beramal dengannya atau sebagian konsekuensinya. 

Syarat-syarat Laa ilaaha illallaah 
Kalau ini sudah jelas, maka ketahuilah bahwa kalimat ini 

mempunyai 7 syarat: 

|1| Harus mengetahui maknanya secara sempurna yang 
menghilangkan kejahilan. Adapun seorang yang jahil 
lemang maknanya maka ucapan yang tidak dia ketahui 
maknanya tidaklah bermanfaat baginya, karena ilmu 
adalah pintu amal.'" 4 1 
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|2| Yakin, dengan mengetahui maknanya secara sempurna 
yang menghilangkan keraguan yang terjadi karena 
adanya syubhat.1 '1 5 1 

131 Mahabbah 1" 6 1 dan ikhlas11'71, sebagaimana ucapan Ibnul 
Qayyim 

Dan Allah &i berfirman: , , v tf 

"Akun tetapi (orang yang dapat menteri Syafa'at ialah) orang yang mengakui 
yang liuk (tauhid) dan mereka mengihitui (nya)/' (Az-Zukhruf: 86) 

Dan sabda Rasulullah & 

.a£Ji j * s 1\ Xi i\ V JSf j & ^ 3 'J 
"Harangsiapayang meninggal sedangkan dia nlengilmui bahwasanya Laa ilaalm 
illaliaah (bahu'a sesungguhnya titlnkuln sesembahan yang ltaq) melainkan Allah) 
niscaya dia masuk Surga." (TIR. Muslim dalam Shahih-nya dan Ahmad 
dalam Al-Musnad) 

1 1 :>l Dalilnya adalah firman Allah f : * - . . . . 

^ C 1 i>yh* 
"Dan mereka yang beriman kepada Kitab (Al-Qur'an) yang lelah diturunkan 
kepadamu dan Kitab-kitab yang lelah iiturunkan sebelianmu, serta mereka yakin 
akan adanya (kehidupan) akhirat." (AI-Baqarah: 4) 
Dalil dari As-Sunnah adalah sabda Nabi & 

"Saya bersaksi tiada sesembahan yang haq selain Allah dan sesungguhnya saya 
rami Allah. Tidaklah seorang liamba menemui Allah dengan membawa kalimat 
ini tanpa ragu padanya melainkan Hinakan masuk Surga." (IIR. Muslim) 

Dalilnyajidalah firman Allah 

# jjlj M f4J*£ & J J I &\ J sCl-rf3 * 

"Dan di antara manusia ada arang-oreng yang nienyembalitinidingau-taiidmg.'i''. 
selain Allah; mertka mcnciiihtiriyn tebtigt>i//nmti nurrekn mencintai AJIah. Adapun 
orang-orang yang beriman paling cinta kefyada Allah." (Al-Baqarah : 165) 

Dalilnya adalah firman Allah 

't' cfctf 3 o - ^ i 33 i ' S i fcJ 
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"Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka 
berkata: "Kami mempersaksikan bahwa sesungguhnya kamu 
benar-benar Rasul Allah". Sedangkan Allah mengetahui bahwa 
sesungguhnya kamu benar-benar Rasul-Nya; dan Allah 
mempersaksikan bahwa sesungguhnya orang-orang munafik 
itu benar-benar orang pendusta." (Al-Munaah*quun : 1) 

Allah mendustakan mereka dan menegaskan 
pendustaan itu dengan persaksian-Nya terhadap mereka 
(sesungguhnya dan benar-benar). Karena mereka tidaklah 
meyakini kebenaran apa yang mereka ucapkan, sehingga 
Allah g& mengatakan mereka adalah pendusta berdasarkan 
apa yang ada dalam keyakinan mereka. 

"Padahal mereka tidaklah disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan 
memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama." (Al -
Bayyinah: 5) 

Juga sabda Rasulullah 

"Orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatku adalah orang yang 
mengucapkan laa Halia illaliaah secara ikhlas dari liatmya." (HR. Al-ltukhari) 

Dalilnya sabda Nabi :"Siapapun orangnya yang mempersaksikan bahwa 
tidak ada sesembahan yang haq kecuali Allah dan Muhamad adalah hamba dan 
utusan-Nya jujur dari hatinya liada lain Allah akan haramkan api Neraka 
menyentuhnya." Diriwayatkan oleb AI-Bukhari. 

Qalbu itu rumah Allah i% 
Dalam cinta dan. ikhlas beserta ihsan (berbuat baik) 

Cinta yang diseriai ikhlas dan ihsan akan 
menghilangkan semua syirik dan bid'ah. 

|4| Jujur yang menafikan dusta1'1. berbeds dengan keadaan 
kaum munafici. sebagaimana firman Allah g&: 
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Semua orang yang mengatakan suatu ucapan yang tidak 
dia yakini maknanya atau sebagiannya maka dia telah 
berdusta. Karena di antara manusia ada yang mentauhidkan 
Allah dengan perbuatannya namun tidak mengingkari 
thaghut, yang berarti dia tidak meniadakan, apa yang 
ditiadakan oleh Laa ilaaha illallaah. Orang ini telah 
mengamalkan sebagian kalimat tauhid tapi mengingkari 
sebagiannya lagi (yakni penafian sesembahan selain Allah 
$s). Dan dia tidak menafikan apa yang dinafikan kalimat 
tauhid, sebagaimana yang ditunjukkan oleh ucapan 
Ibrahim beserta para rasul saudara-saudaranya. 

Juga sebagaimana firman Allah 

"Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan 
beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang 
kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus." 
(Al-Baqarah : 256) 

Sehingga kedua perkara ini harus direalisasikan dengan 
yakin, menerima, dan tunduk. 

[5| Menerima yang menghilangkan penolakan.1"81 

[6| Tunduk yang menafikan meninggalkan.'"9 ' 

<"»' Dalilnya adalah firman Allah » : 

4 S • • - ^ 3 & 'VJJ> ? 
"Katakanlah (liai orang-orang mukmin): 'Kami beriman kepada Allah dau apa 
yang ditunaikan kepada kami'." (Al-Itaqarah : 136) 

<m> Dalilnya adalah firman Allah &: 

4 X ' - % j & > J ) f 
"Van kembalilah kamu kepada Rabbmu, dau berserah dirilah keptda-Nya," (A-z-
7umai : 54) 
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Karena ada sebagian manusia yang tidak menerima 
apa yang ditunjukkan oleh kalimat tauhid. Adakalanya 
karena takabbur. hasari, atau lainnya, yang menghalangi 
banyak manusia untuk menerima tauhid yang diserukan 
kepadanya, memusuhinya, dan membuat syubhat untuk 
menolak dakwah tauhid. 

Di antara mereka ada yang tidak tunduk kepada 
hakekat Laa ilaaha illallaah dengan segala konsekuensinya. 
Padahal kesempurnaan tauhid yang wajib bergantung 
kepada kelundukan. 

Makanya Abu Bakr J& Ash-Shiddiq memerangi orang-
orang yang enggan membayar zakat dan memerangi 
orang-orang murtad yang berkata tentang Rasulullah 
"Andaikan dia benar-benar nabi maka dia lidak akan 
mati." Demikian juga beliau memerangi Bani Hanifah ketika 
mereka membenarkan Musailamah (sebagai nabi) maka 
mereka menjadi kafir, padahal mereka mengucapkan Laa 
ilaaha illallaah. Inilah enam syarat Laa ilaaha illallaah. 

1*7] Memusuhi siapa saja yang mempersekutukan Allah 
meninggalkan mereka, dan tidak memberikan kasih 
sayang untuk merekaM2°i. Sebagaimana firman Allah 

Dan firman Allah H6: 

4 ; 2 > O ' ^ ' I L I J ^ J I L 

"Maka demi Rabbmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga 
mereka menjadikan kamu sebagai hakim dalam perkara yang mereka 
perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka 
terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan 
sepenuhnya " (An-N i saV: 65) 

'""i Inilah tujuh syarat laa ilaalm illallaali itu. Sebagian ulama menghitungnya 
ada delapan, sebagaimana yang dikatakan dalam sya'ir: 

$ A^[y S&dj * I > W ^ e&'^fj J ^ ^ - J J Ct* f^* 



Asy-Syaikh Abdurrahman bin Hasan 

i © - 6 u r f i ^ J v - ^ - ' M . ' V * * * * j ' 
"Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman 
kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan 
orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun 
orang orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-
saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang 
yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka." 
(AI-Mujaadilah : 22) 

Dan firman Allah 

"Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjac: 
pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan 
mcrefco."(AJ-Maa'idah: 51) 

Dan firman Allah 

"Kamu melihat kebanyakan dari mereka tolong-menoi:~i 
dengan orang-orang yang kajir (musyrik). Sesungguhnya C M " 
buruklah apa yang mereka sediakan untuk diri mereka. 

lalu tambahkan yang kedelapannya peugiugkaravmu lertiadap 
Apu saja yang selain Allah, berupa beriuila yang telah dipertidiank.:r 
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"Dahulu saya melarang kalian dari menziarahi kubur maka 
(sekarang) ziarahilah." 

Apakah rukhshah (pembolehan) ini mencakup kaum wanita 
ataukah khusus ditujukan kepada kaum pria? 

Jawab: 

Ini termasuk nash umum yang dikhususkan dengan sabda 
Rasulullah & 

> ' ' , • *' \ 
"f' ' ' . . i - ; |' ' ' >',, i' i - ' . > , i ' ' , 

"Allah melaknat wanita yang (sering, pent.) menziarahi kubur 
dan orang-orang yang membuat masjid dan pelita di sana." 
(HR. Al-lmam Ahmad, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi) 
Syaikhul Islam E & berhujjah tentang keharamannya 

dengan laknat Nabi ?s pada sabdanya "wanita yang (sering, 

kemurkaan Allah kepada mereka; dan mereka akan kekal dalam 
siksaan." (Al-Maa'idah: 80) 

Mereka divonis dengan kemurkaan, kekekalan dalam 
Neraka, ditiadakan imannya, dan lain-lain yang 
ditunjukkan oleh ayat yang banyak dalam Al-Qur'an. 

Semua syarat ini adalah konsekuensi Laa ilaaha illallaah, 
sehingga tidak sah mengucapkannya tanpa adanya semua 
syarat ini secara sempurna. Adapun dalil-dalil dari Al-Qur'an 
dan As-Sunnah tentang hal tersebut terlalu banyak untuk 
kita hitung. Segala pujian dan karunia hanya bagi Allah 

kita tidak sanggup menghitung pujian uniuk-Nya. 

|4 | Wanita menziarahi kubur 

Pertanyaan: Sabda Rasulullah 
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1IR. Abu Dawud dalam Sunan-nya, Kitabul jana'iz, bab Ziarahnya kaum 
wanita ke pekuburan 3/558, hadits no. 3236; At-Tirmidzi dalam Jami ' -
nya, bab-bab Shalat, bab Riwayat tentang Dibencinya membuat masjid 
di atas kubur (2/136, hadits no. 320). At-Tirmidzi berkata: "Hadits hasan", 
tapi di sebagian naskah tertulis: "Hadits shahih."; Juga diriwayatkan Ibnu 
Majah dalam Sunan-nya, Kitabul Jana'iz, bab Riwayat tentang larangan 
wanita menziarahi kubur (hadits no. 1574, 1575, dan 1576); An-Nasa'i 
dalam Sunan nya, Kitabul jana'iz, bab'teguran keras terhadap perbuatan 
membuat pelita di kuburan (4/94-95); Al-lmam Ahmad dalam MUMI,K.: 
nya (1/229, 287, 324, dan 337) 

Al-Allamah Al-Albani «&5 mengatakan didalam Ahkamuljanaiznyahal. 
180 dan seterusnya: 

Pada point 119 - dan kaum wanita seperti halnya kaum laki-laki 
didalam anjuran menziarahi kuburan, berdasarkan banyak sisi r 

1 . Keumuman sabda beliau : " maka ziarahilah kuburan ". maka 
dalam sabda ini masuklah kaum wanita dalam perintah ini : 
kemudian setelah As- Syaikh Al-Albani s-'.fe. membawakan dalil-dalil 
yang menunjukkan bolehnya kaum wanita meniziarahi kuburan akan 
lelapi yang dilarang ialah terlalu sering didalam menziarahi 
kuburan....selanjutnya untuk lebih jelasnya sifahkan para pembaca 
merujuk kepada kitab beliau Ahkamul Janaiz guna mendapatkan 
penjelasan yang rinci dan detail berserta dalil-dalilnya yang belian telah 
paparkan didalam kitab tersebut (penerbit) 

p i ' i i i . j rntitzkuuhi kubur", dan beliau iiieusliahilikaii l iadiis 

ini. ' , ; ,> 

Berdasarkan ini maka izin tersebut khusus untuk kaum 
laki-laki saja tidak kaum wanita. Adapun dalil yang 
menentangnya tidak bisa dijadikan hujjah dan tidak menjadi 
dalil yang mc-nasakh-nyafl 

|5| Adzan dan membaca Al-Qur'an di kuburan 

Pertanyaan: Bagaimana hukum adzan dan membaca Al-
Qur'an di kuburan setelah penguburan mayit? 

Jawab: 

Sesungguhnya adzan di kuburan adalah bid'ah dan 
kemungkaran yang tidak Allah ajarkan dan tidak pernah 
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dilakukan oleh seorangpun yang bisa dijadikan teladan. Nabi 
§s telah melarang apa yang lebih mending dari hal itu berupa 
shalat di pekuburan atau shalat menghadap ke kuburan, 
meskipun orang yang melakukan shalat itu hanya bertujuan 
menyembah Allah Ini bertujuan agar lidak dijadikan 
sebagai wasilah (sarana) untuk mengagungkan kuburan dan 
menyembahnya. 

Adapun membaca Al-Qur'an setelah penguburan, maka 
Syaikhul Islam berkala: "Sekelompok orang menukilkan dari 
Al-Imam Ahmad dibencinya membaca AI-Qur'an di atas 
pekuburan. Ini pula ucapan jumhur Salaf dan pegangan 
pengikut Al-Imam Ahmad yang terdahulu. Adapun untuk 
dilakukan sebagai kebiasaan yang dilakukan di setiap waktu 
tertentu maka tidak ada rukhshah dalam hal ini. 

Menyimpan mushaf di kuburan juga merupakan bid'ah, 
meskipun untuk dibaca. Andaikan hal tersebut bermanfaat 
bagi mayit, tentu Salaf akan melakukannya. 

[6| Do'a orang yang berziarah dengan kedudukan/ 
keagungan Nabi $g dan wali 

Pertanyaan: Bagaimana dengan do'a orang yang 
berziarah: "Wahai Rabb kami. .lengan kehormatan Nabi-
Mu (atau wali-Mu) maka kabulkanlah hajatku"? 

Jawab: 

Ini termasuk bertawassul dengan dzat orang yang sudah 
mati. Hal ini termasuk bid'ah yang mungkar dan jalan 
menuju kesyirikan. Oleh karena itu, hal ini tidak pernah 
dilakukan oleh seorangpun dari Khulafaa' Ar-Rasyidin dan 
shahabat. Andaikan ini benar, tentu mereka akan lebih 
dahulu mengamalkannya karena merekalah manusia yang 
paling dahulu dalam segala kebajikan. Maka, ketika mereka 
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11R. Al-Bukhari. Kitab fctistja', bab Permintaan, manusia kepada penguasa 
untuk melakukan lstisqa' kalau paceklik, hadits no. 1010 (2/394, rathu 1 
Kari) 

meninggalkan bertawassul dengan keagungan Nabi % 
padahal mereka sangat dekat dengan kubur Nabi hal ini 
menunjukkan bahwa perbuatan itu termasuk bid'ah yang 
wajib ditinggalkan. 

Hal ini nampak jelas tatkala mereka mengalami musim 
paceklik di masa kekhalifahan 'l.'mar Mereka tidaklah 
mendatangi kubur Nabi & kemudian bertawassul meminta 
hujan dengan keagungan beliau sebagaimana dahulu 
mereka meminta Nabi 'M berdo'a untuk meminta hujan semasa 
hidup beliau Namun 'l.'mar keluar bersama orang-
orang yang paling dahulu masuk Islam dan shahabat lainnya, 
kemudian meminta hujan dengan dipimpin oleh paman Nabi 
3s (Al-'Abbas 'Umar 4* berkata: "Ya Allah, sesungguhnya 
dahulu jika kami mengalami paceklik maka kami bertawashul 
kepada-Mu dengan Nabi kami lantas Hngkau memberikan 
kami hujan. Adapun sekarang ini, kami bertawassul kepada-
Mu dengan paman Nabi-Mu, maka turunkanlah hujan untuk 
kami." Maka merekapun mendapatkan hujan. 1 ' 2 2 1 

Nampaklah bahwa Salaf membedakan antara keadaan 
hidup dan mati, karena khawatir tergelincir dalam larangan 
berbuat ghuluw terhadap orang mati. Juga nampak bahwa 
istisqa' (meminta hujan) melalui perantaraan seseorang adalah 
dilakukan dengan do'anya, sedangkan orang mati tidak bisa 
mendo'akan ketika diminta. Ini termasuk bukti keluasan ilmu 
para shahabat, kekuatan iman, komitmen mereka dengan 
ajaran yang disyari'atkan, dan meninggalkan apa yang tidak 
diajarkan kepada mereka. Inilah jalan kaum mukminin. 
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"Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas 
kebenaran baginya, dan mengikut i jalan yang bukan jalan kaum 
mukminin, Kami biarkan ia leluasa melakukan kesesatannya 
itu dan Kami akan masukkan ia ke dalam Jahannam, dan 
jahannam itu seburuk-bumk tempat kembali." (An-Nisaa': 115) 

[7| Makanan yang dinadzarkan untuk orang mati 

Pertanyaan: Apakah makanan yang dinadzarkan untuk 
orang mati itu halal atau haram? Kalau haram, apa sebabnya? 

mendekatkan diri kepadanya atau mengagungkannya. baik 
makanan atau selainnya maka hal itu haram, karena 
termasuk kesyirikan terhadap Allah 

Sebagaimana firman Allah IV. tentang kaum musyrikin: 

"Dan mereka memperuntukkan bagi Allah satu bagian dari 
tanaman dan ternak yang telah diciplakan Allah, lalu mereka 
berkata sesuai dmgan persangkan mereka: 'Ini untuk Allah dan 
ini untuk berhala-berhala kami'." (Al-An'am : 136) 

Apalagi kalau hal tersebut dilakukan dengan didahului 
nadzar maka hal ini lebih buruk, karena hal itu adalah sebuah 
nadzar maksiat. Sebagaimana dalam hadits shahih: 

Jawab: 

A p a saja yang d itujukan kepada o i a n g mati untuk 
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"Siapa yang bernadzar untuk menaati Allah maka hendaklah 
dia menaati-Nya. Sedangkan siapa saja yang bernadzar 
bermaksiat terhadap Allah maka janganlah dia bermaksiat 
lerhadap-Nya.^ 

Sebab nadzar adalah suatu ibadah yang wajib ditunaikan 
jika seseorang menadzarkan suatu ketaatan pada Allah 
Sebagaimana firman Allah 

"Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kami 
nadzarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya." (Al-
Baqarah: 270) 

Barangsiapa bernadzar dan ditujukan kepada orang mati. 
maka dia telah menjadikannya sebagai sekutu Allah & 
dalam ibadahnya. Allah & berfirman: 

"Barangsiapa mempersekutukan sesuatu dengan Aliah, maki: 
ia senlah olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung, 
atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh." (Al-Hajj: 31) 

11R. Al-Tiukhari, KHafod Iman dan Nadzar, bab bernadzar dengan perkara 
yang tidak dimiliki atau dalam kemaksiatan, hadits 6700 (11/585, Fathul 
Bari). 

"Mereka menunaikan nazar" (Al-Insaan : 7) 

Dan Allah *3£ berfirman: 
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Alhumchilillaahi Rabbil 'aalumiin. Shalawat dan salam yang 
banyak semoga terlimpah kepada Muhammad jS, keluarga, 
dan para shahabat beliau. 

Goresan pena 

Seorang yang membutuhkan rahmat 
D/.at Yang Maha Penyayang 

Ibrahim bin 'Ujian 

Semoga Allah $t memaafkannya, 
kedua orang tuanya.dan seluruh 
kaum Muslimin 

3/1283 H 
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